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Förord

Den franske sociologen Bordieu har liknat sociologisk vetenskap vid en 
kampsport och som sådan ett självförsvar eller motkraft mot dominerande 
tankemönster i samhället (”La sociologie c´ est un sport de combat,  c´est un 
instrument de self defense”). Det har varit en användbar metafor i mitt av-
handlingsarbete när jag sökt efter kunskap och klarlägganden om de värde-
ringar som dominerar föreställningarna kring arbetslöshet, socialbidrag och 
åtgärder mot försörjningsproblem. Till min lycka har jag fått stöd och upp-
muntran av många personer och organisationer, utan vilkas engagemang och 
generositet jag inte kunnat skriva denna avhandling. Min handledare profes-
sor Gunhild Hammarström har bistått med konstruktiv kritik och fått mig att 
våga kasta mig över nya dimensioner i avhandlingens utformning. Många 
möjligheter till diskussion och omprövningar av tankegångar och textavsnitt 
har jag fått vid seminarier vid Sociologiska institutionen i Uppsala tillsam-
mans med kunniga forskare. Min tid på Centrum för utvärdering av socialt 
arbete (CUS) vid Socialstyrelsen gjorde det möjligt att påbörja avhandlings-
arbetet och tillgången till erfarna kollegor och till centrets expertgrupp för 
ekonomiskt bistånd har varit mycket betydelsefullt, särskilt synpunkter från 
professor Björn Gustafsson och professor Åke Bergmark har bidragit till 
förbättringar av min empiriska studie. Och närmast ovärderlig för genomfö-
randet av avhandlingens empiriska studie och dess krävande statistiska data-
bearbetningarna var professor Reinhold Bergström som avled kort tid efter 
att vi slutfört vårt samarbete. Ett stort tack vill jag också rikta till fil.dr. Su-
sanne Ackum med vilken jag hade de första euforiska diskussionerna om den 
empiriska studiens genomförande och som bistod med viktiga insatser för 
studiens design och val av data. Jag vill också tacka personal och ledning vid 
de två studerade socialkontoren i Uppsala som ställt upp med tid och materi-
al till min empiriska studie. Allra viktigast för att genomföra ett avhand-
lingsarbete är ändå att ha en riktigt stimulerande och välvillig hejarklack, 
särskilt min pappa Carl-Otto Jonsson som engagerat läst och lämnat värde-
fulla synpunkter under arbetets gång, Lennart som hjälpt mig trassla mig ur 
dataproblem och mina fantastiska barn Erik och Anna som uppmuntrat mig 
att aldrig ge upp men också att ägna mig åt roligare aktiviteter än forskning. 

Uppsala i april 2006 
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Inledning

Under de senaste decennierna har välfärdsssystemen i västvärlden, både i 
USA och Europa, omprövats och förändrats. Den enskildes eget ansvar för 
sin försörjning betonas och tydligare krav på motprestationer, som villkor för 
att få bidrag, ställs på människor som söker ekonomiskt bistånd. 

I den socialpolitiska debatten talas om ett nytt välfärdskontrakt mellan 
medborgare och stat, i vilket skyldigheten att arbeta är central. Olika varian-
ter av ”aktiveringsprogram” har genomförts i länder med vitt skilda välfärds-
system. Programmen varierar med avseende på bland annat syfte, målgrupp, 
organisation och innehåll, men har som gemensamt drag skyldigheten att 
delta i arbete eller liknande aktiviteter som villkor för att få socialbidrag, 
d.v.s. den enskilde kan förvägras grundläggande ekonomiskt bistånd om 
han/hon vägrar deltaga i sådana aktiviteter.

Även i Sverige har förändringar införts i den sociala praktiken och stad-
fästs i sociallagstiftningen under slutet av 1990-talet. Förändringarna har 
bland annat inneburit att socialtjänsten fått rätt att ställa krav på arbetslösa 
bidragssökande att aktivt söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 
delta i annan statligt eller kommunalt anordnad sysselsättning eller utbild-
ning. Det räcker inte längre med att stå till arbetsmarknadens förfogande och 
vara villig att ta ett arbete. Den under senare år mest uppmärksammade mo-
dellen för handläggningen av ekonomiskt bistånd i Sverige – ”Arbete-i-
stället-för-bidrag”, också kallad ”Uppsalamodellen” – praktiserades i olika 
varianter vid landets socialbyråer under flera år. Den kan ses som ett 
svenskt, lokalt exempel på den nationella och internationella trend som beto-
nar aktiveringskrav som förutsättning för att få tillgång till bidrag.  

De ökade kraven på motprestationer från arbetslösa bidragstagare är en 
kontroversell fråga i den internationella och nationella socialpolitiska debat-
ten. Aktiveringspolitikens företrädare framhäver att ökade krav på de arbets-
lösa bidragstagarna förstärker möjligheterna till självförsörjning genom att 
människor får hjälp att nå positiva förändringar i sina liv och möjlighet att 
tillvarata sina egna resurser. Aktivering kan då vara ett sätt att minska mar-
ginalisering och social utslagning (Giddens 1994, 1998, 2000). Kritikerna 
menar i stället att människor riskerar att ställas inför omöjliga krav som leder 
till oförändrad eller till och med försämrad försörjningssituation. Aktivering 
betraktas då som uttryck för ökad kontroll av samhällets marginaliserade 
grupper, med risk att förstärka deras redan utsatta situation och med social 
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utslagning som följd (Kildal 1998, Salonen 2000, van Berkel & Hornemann 
Möller 2002, Handler 2004).  

Förändringarna mot aktiveringskrav och villkorat bistånd för människor 
med försörjningsproblem riktar sökarljuset mot den grundläggande frågan 
om aktiveringskravens faktiska möjligheter att hjälpa bidragstagarna till 
arbete eller annan typ av egen försörjning utanför bidragssystemet. Det är 
den frågan som uppmärksammas i denna avhandling. 

Syfte och frågeställningar 
I avhandlingen behandlar jag de senaste decenniernas aktiveringskrav i bi-
dragsarbetet och frågan vilka effekter dessa har för bidragstagarna att lämna 
bidragssystemet för egen försörjning genom arbete på den öppna arbets-
marknaden, offentligt anordnad sysselsättning eller utbildning. Det är sär-
skilt socialtjänstlagens biståndsparagraf och dess formulering som betonar 
att biståndet skall utformas så att det stärker individens möjligheter att bli 
självförsörjande och leva ett självständigt liv som är aktuell när jag behand-
lar aktiveringskraven. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hen-
nes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap.1§ SoL). Biståndet har 
således ett dubbelt syfte: Dels att på kort sikt garantera människor en skälig 
levnadsstandard, dels att på längre sikt förbättra människors förutsättningar 
att, så snart möjligt, bli självförsörjande och klara sin livsföring i övrigt. I 
förarbetena till sociallagstiftningen framhävs att socialtjänstens insatser inte 
bara skall avhjälpa det akuta behovet av ekonomiskt stöd, utan också att 
insatserna ska utformas på sådant sätt att de underlättar för den enskilde att i 
framtiden klara sin försörjning (prop. 1979/80:1, prop. 1996/97:124). Det är 
således lagstiftningens senare syfte, och med fokus på det ekonomiska bi-
ståndet (försörjningsstöd) som är avhandlingens intresseområde. 

Avhandlingens övergripande syfte är att belysa om socialtjänstens aktive-
ringskrav med villkorat bistånd riktat till arbetslösa bidragstagare bidrar till 
att deras möjligheter att finna annan försörjning än bidrag ökar. Denna över-
gripande fråga har jag delat upp i följande delfrågor som jag försöker besva-
ra med min empiriska studie som grund: 

Bidrar socialtjänstens aktiveringskrav, i form av aktivt arbetssökande, till 
att bidragstiden för arbetslösa bidragstagare blir kortare än om dessa krav 
inte ställts? 
Bidrar socialtjänstens aktiveringskrav till att bidragstagarnas möjligheter 
att få arbete eller utbildning ökar?  
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Får aktiveringskraven olika effekter med avseende på möjligheterna att 
lämna bidragstagandet och bli självförsörjande beroende på ålder, kön, 
etnisk bakgrund eller arbetsmarknads- och utbildningsbakgrund?  
Får aktiveringskraven samma effekter under olika samhällsekonomiska 
betingelser?
Är ett aktiveringsprogram karakteriserat av en paternalistisk diskurs mer 
framgångsrikt än ett socialt program karakteriserat av en redistributiv 
diskurs med avseende på ovanstående frågor? 

Den utvärdering som presenteras i artiklarna är den första i Sverige där olika 
arbetsmetoder inom socialtjänsten jämförs i förhållande till definierade ut-
fallskriterier och i syfte att besvara frågan om arbetsmetodernas betydelse 
för människor som söker ekonomiskt bistånd. Denna typ av effektutvärde-
ring av socialt arbete, med kvasiexperimentell design och noggrant utvald 
jämförelsegrupp och byggd på särskild upprättad databas med longitudinella 
individdata samt där flera metoder av såväl kvalitativ som kvantitativ art 
använts vid datainsamlingen, har – så vitt jag känner till – inte tidigare ut-
förts i Sverige.

Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg är arbetet med ekono-
miskt stöd till enskilda och familjer en av de mest betydelsefulla insatserna 
såväl till omfattning som kostnader. Kunskap om vilket arbetssätt som leder 
till förbättrad försörjningssituation för bidragstagarna bör därför ha betydelse 
för den sociala praktiken och dess möjligheter att välja mellan olika beprö-
vade arbetssätt. Sådan kunskap är också viktig för klienterna, inte minst ur 
rättssäkerhetssynpunkt, och för politiker, administratörer och skattebetalare 
för att bedöma om man satsar på rätt verksamheter med hänsyn till resurser-
na. En avsikt med den studie som ligger till grund för denna avhandling är 
att bidra till att minska kunskapsluckor om socialtjänstens arbetsmetoders 
effekter för arbetslösa bidragstagare med olika bakgrund och erfarenheter.  

Avgränsningar
Avhandlingens ämnesval innebär några avgränsningar med hänsyn till dess 
övergripande syfte. Studien avser inte alla som söker ekonomiskt bistånd 
inom socialtjänsten, utan undersöker en viss grupp bland bidragstagarna, 
nämligen de som är arbetsföra och söker bidrag med arbetslöshet som främs-
ta orsak. Bidragstagare med huvudsakligen missbruksproblem, psykiska 
problem eller personer som finns inom socialtjänsten på grund av andra svå-
righeter omfattas inte av studien. Någon helt tydlig gränslinje finns natur-
ligtvis inte vad gäller orsakerna till människors försörjningsproblem. Även 
om många av dem som vänder sig till landets socialbyråer enbart ansöker om 
ekonomiskt bistånd finns det i denna grupp också de som har mer komplex 
problematik omfattande missbruk, psykiska svårigheter eller relationspro-
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blem förutom försörjningsproblem (Puide 1985, Bergmark 1991, Pettersson 
1994). Ytterligare avgränsningar avser frågor om genus och etnicitet. I två av 
de artiklar avhandlingen bygger på använder jag ”kön” och ”nationalitet” 
som viktiga undersökningsvariabler, men analyserar inte studiernas resultat 
särskilt ur genusperspektiv1 eller etnicitetsperspektiv2, vilket skulle krävt 
andra teoretiska utgångspunkter än de jag valt. Vidare berör avhandlingen 
inte det personliga mötet mellan socialsekreterare och bidragstagare och tar 
inte upp de enskildas synpunkter på arbetsmetoder, bemötande eller tillfreds-
ställelse med socialtjänstens insatser. Mötet mellan bidragstagaren och soci-
alsekreteraren som handlägger biståndet har säkerligen betydelse för resulta-
ten i det enskilda ärendet och bidragstagarnas synpunkter på och upplevelser 
av den personliga kontakten med socialtjänsten är viktiga delar i en bred 
bedömning av det sociala arbetets utfall. För att besvara den typen av frågor 
krävs ofta annan inriktning och andra metoder än de som använts i denna 
studie, exempelvis utvärderingar med huvudsaklig process- eller kvalitativ 
orientering. Flera svenska forskare har presenterat kvalitativa intervjustudier 
baserade på relativt små urval inom detta område3.

Avhandlingens disposition
Denna avhandling omfattar två delar, varav den första är denna sammanfatt-
ning. I denna del diskuterar jag och utvecklar några av de övergripande frå-
gorna i avhandlingen och presenterar några centrala teorier och begrepp som 
en teoretisk referensram till den empiriska analysen. Här redovisar och dis-
kuterar jag också studiens uppläggning, metod och resultat och sammanfattar 
de artiklar avhandlingen bygger på och som ingår i avhandlingens andra del. 
Två av artiklarna, som ingår i avhandlingens andra del behandlar utvärde-
ringen av Uppsalamodellens arbetssätt och effekterna för bidragstagarnas 
möjligheter att lämna bidragstagandet. Den ena redovisar effektutvärdering-

1 Expertgruppen för genusforskningens integrering, med representanter från de svenska forsk-
ningsråden, har i en rapport angett ”Att i sin forskning anlägga ett genusperspektiv innebär att 
man ser förhållandet mellan könen som hierarkiskt ordnat till kvinnornas nackdel, samt att 
man ser det som socialt konstruerat, dvs något föränderligt. Att det rör sig om en relation är 
viktigt. Det innebär att kvinnor och män, kvinnligt och manligt, hela tiden förhåller sig till 
varandra och konstituerar varandra” (Trojer et al. 2000 s.16). I samma rapport anges att det 
ibland förekommer en ”genusaspekt”, d.v.s. att kvinnor som kategori betraktats som en viktig 
variabel, men utan att analyseras ur ett maktperspektiv (a.a. s.18). Se exempelvis Sainsbury 
(1993), Daly (1994) och Lewis (1996) för genusperspektiv i internationella socialpolitiska 
trygghetssystem och Gunnarsson (1993) för feministiskt perspektiv på det svenska socialbi-
draget och Gunnarsson (2000) för diskussion om könsperspektivet i internationell och natio-
nell forskning om socialbidrag och fattigdom. 
2 Se exempelvis Franzén (1997) om invandrare och socialbidrag samt Ekberg & Gustafsson 
(1995) och Ekberg & Hammarstedt (1999) om invandrare i det svenska trygghetssystemet.   
3 Se exempelvis Kullberg (1994), Starrin, Rantakeisu & Hagquist (1996), Billquist (1999) och 
Hydén (1999). 



12

ens uppläggning, metod, material och resultat (artikel I) och den andra avser 
att fördjupa diskussionen om Uppsalamodellens effekter för de bi-
dragstagande kvinnorna som ingick i studien (artikel IV). De övriga två ar-
tiklarna behandlar några metodproblem med anknytning till denna effektut-
värdering. Jag har i dessa artiklar valt att närmare behandla två frågor av 
vilka den första avser utvärderingens problem- och målformulering och för-
söker besvara frågan om hur praktikrelevanta frågeställningar kan identifie-
ras och operationaliseras i effektutvärderingar av sociala program (artikel II) 
och den andra artikeln gäller frågan vilka möjligheter och begränsningar det 
innebär att använda de av socialtjänsten upprättade individuella sociala ak-
terna som informationskälla i utvärdering av socialbidragsarbetets effekter 
(artikel III). 

Avhandlingen disponeras i fortsättningen enligt följande. Jag definierar 
och avgränsar några centrala begrepp i avhandlingen och presenterar tidigare 
forskning, särskilt forskning om aktiveringskrav och kravens konsekvenser 
för arbetslösa bidragstagare. I avsnittet därefter beskriver jag bakgrunden till 
den nuvarande aktiveringspolitiken i socialtjänsten och relaterar den till eko-
nomiska, politiska och ideologiska förutsättningar och förändringar i samhäl-
let. I det därpå följande avsnittet behandlar jag några centrala teorier och 
perspektiv som referensram för förståelsen av aktuella förändringar inom 
bidragssystemet och synen på och behandlingen av arbetslösa bidragstagare. 
Därefter diskuterar jag olika metoder som används med avsikt att utvärdera 
effekterna för enskilda bidragstagare av sociala program och socialt arbete. 
De fyra artiklar som avhandlingen bygger på, sammanfattas i ett särskilt 
avsnitt. Slutligen diskuterar jag några särskilt betydelsefulla frågor som be-
handlats i avhandlingen och lyfter fram dem som enligt min mening bör få 
ytterligare uppmärksamhet i den sociala praktiken och i den framtida forsk-
ningen.

Aktivering – definition och avgränsningar av
några centrala begrepp 
Många västländer har under det senaste decenniet betonat aktiva insatser 
riktade till arbetslösa bidragstagare med krav på individen att aktivt söka 
arbete eller deltaga i offentligt anordnad sysselsättning som villkor för att 
erhålla förmåner. Även i Sverige har aktivering blivit en del av socialpoliti-
ken. Begreppet aktivering har en bred betydelse och omfattar många sorters 
insatser och resurser riktade till bidragstagare och människor som riskerar att 
permanent exkluderas från arbetsmarknaden (Dröpping, Hvinden & Vik 
1999 s.134). Denna breda definition innebär att aktivering har anknytning till 
en rad andra begrepp vilka beskriver olika sätt att möta välfärdsstatens ut-
maningar, som aktiv arbetsmarknadspolitik, arbetslinjen och det anglosaxis-
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ka begreppet ”workfare”. Begreppen arbetslinje och aktivering ges ofta en 
bredare och vagare innebörd än begreppet workfare. Jag beskriver nedan
betydelsen av dessa olika begrepp och deras anknytning till aktiveringsbe-
greppet och den i avhandlingen beskrivna ”Uppsalamodellen”.  

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken och arbetslinjen har varit hörnstenar i 
den svenska välfärdspolitiken sedan lång tid. I den aktiva arbetsmarknadspo-
litiken har syftet varit att uppnå full sysselsättning även vid konjunktur-
svackor och genom olika arbetsmarknadsprogram erbjuda de arbetslösa ut-
bildning, arbetsträning och andra kompetenshöjande insatser i avsikt att för-
stärka deras möjligheter att återgå i arbete (Calmfors et al. 2002). Den 
grundläggande utgångspunkten i arbetslinjen är att bistånd till arbetslösa och 
fattiga skall ha en aktiv karaktär, vilket innebär att arbete (helst arbete på den 
öppna arbetsmarknaden) går före åtgärd. Om det inte finns arbete skall de 
arbetslösa erbjudas en lämplig utbildning eller praktikplats som kan leda till 
arbete. Endast i undantagsfall, när hjälp till arbete inte är möjligt, skall bi-
stånd ges i form av passivt utbetalat kontantstöd (Björklund et al. 1998, Fur-
åker 1997). Arbetslinjen har politiska syften att dels göra alla delaktiga i 
samhället och förhindra att människor hamnar utanför, dels att var och en 
skall ha skyldighet att göra rätt för sig (Lindqvist 1998). 

Arbetslinjen har gamla traditioner i Sverige, men med varierande inne-
börd under olika tider. Arbetslinjen har varit en strategi i den svenska väl-
färdspolitiken och inneburit en länk mellan arbetsmarknadspolitikens insat-
ser mot arbetslöshet och de sociala trygghetssystemen. Arbetslinjen i bety-
delsen allmänna arbeten och nödhjälpsarbeten framhävdes i den politiska 
debatten om sociala och ekonomiska frågor redan under 1800-talets första 
hälft (Ohlsson & Olofsson 1998). Det socialpolitiska försörjningsmotivet var 
tidigt kopplat till ett samhällsekonomiskt tillväxtperspektiv; arbetslinjen 
skulle dels hjälpa den enskilde vid akuta försörjningsproblem, dels bidra till 
att utveckla landets ekonomiska struktur genom att stimulera till hög syssel-
sättning, investeringar och produktion. Argumenten för insatser i syfte att 
förebygga och lindra sociala missförhållanden har alltid framhållits jämsides 
med att arbetslöshet och utanförskap betraktats som socialt och moraliskt 
skadligt för individen (Olofsson 1996). Arbetslinjens tillämpning vid arbets-
löshet tog sig uttryck i tillkomsten av Arbetslöshetskommissionen 1914 som 
fick organisera stöd till arbetslösa. Begreppet arbetslinjen introducerades 
emellertid explicit i lagstiftningen först år 1916 i samband med att arbets-
skadeförsäkringen infördes, och avsikten var att understryka individens an-
svar för sin rehabilitering och återgång till arbete (Schröder 1996). Principen 
om arbetslinjen låg också till grund för den aktiva arbetsmarknadspolitiken 
som utformades i mitten av 1900-talet med utgångspunkt att arbete är förut-
sättningen för nationellt välstånd och social integration. Dessutom framhäv-
des arbetets goda värde för individen som en förutsättning för ekonomisk 
självständighet, social tillhörighet och självrespekt. 
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Lindqvist & Marklund (1995) har beskrivit hur arbetslinjen i socialpoliti-
ken haft skiftande inriktning och innebörd under 1900-talet med olika beto-
ning på arbete som antingen skyldighet eller som rättighet. De första decen-
nierna under 1900-talet innebar arbetslinjen en stark betoning på arbets-
tvång. Arbetslinjen under 1950 - 60 - talen innebar att rätten till arbete fick 
en starkare betoning – arbetslöshet sågs i första hand som uttryck för sam-
hälleliga problem, och människors rätt till arbete, utbildning och inkomst 
framhävdes – samtidigt med individens skyldighet att försörja sig genom 
arbete. Staten tog ansvar för att öka sysselsättningen och minska strukturom-
vandlingens och arbetslöshetens individuella konsekvenser men ställde ock-
så krav på medborgarna. Arbetslinjen under 1980-och 90-talen betonade 
tydligare än tidigare individens skyldighet att försörja sig genom arbete och 
arbetets positiva betydelse för att stärka människors sjävständighet och in-
tegrera dem ekonomiskt och socialt i samhället. Den senaste tidens innebörd 
av arbetslinjen uttrycks i begreppet aktivering och används i samband med 
de nya kraven på aktiva insatser särskilt riktade till svaga grupper på arbets-
marknaden. Kraven på den enskildes skyldighet att stå till arbetsmarknadens 
förfogande och ta anvisat arbete har också skiftat över tiden och ställts med 
olika hårdhet under olika perioder. Johansson (2001) beskriver hur rättsprax-
is rörande den enskildes skyldighet att ta arbete snabbt förändrades under 
1900-talets sista decennier:  

”Under 1980-talet var Socialstyrelsen och Regeringsrätten eniga att kravet på 
att ta anvisat arbete skulle definieras i enlighet med arbetslöshetsförsäkring-
ens 5 §, vilken angav att ett lämpligt arbete bestämdes i relation till den en-
skildes förutsättningar och yrkesvana. Anställningen skulle även vara fören-
lig med rådande kollektivavtal…Under 1990-talet har det dock etablerats en 
annan tolkning av lämpligt arbete eftersom socialbidrag har accepterats som 
ersättning för deltagande i praktik och sysselsättningsprojekt. Definitionen av 
lämpligt arbete har därmed utvidgats. Parallellt har skyldigheten att delta i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder utvidgats. Regeringsrätten har fastställt att 
den enskilde inte bara är skyldig att delta i statliga åtgärder, utan även kom-
munala” (s.151).  

Begreppet workfare (en förkortning av ”work-for-your-welfare”) kommer 
ursprungligen från USA, där det använts som en positiv ersättare för det i 
USA negativt laddade ”welfare”, vilket endast delvis motsvarar vårt social-
bidrag. Det har fått en betydande roll i den europeiska socialpolitiska debat-
ten och de socialpolitiska reformprogrammen under senare år. Lödemel och 
Tricky (2001) definierar workfare som program vilka “requires people to 
work in return for social assistance benefits” (a.a. s.6) och har angett tre ka-
rakteristika för aktiviteter som ryms inom begreppet workfare, nämligen att 
de är tvingande, att de i första hand handlar om reguljärt arbete och de riktar 
sig till socialbidragstagare: 
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”The definition has three elements – that workfare is compulsory, that work-
fare is primarily about work, and that workfare is essentially about policies 
tied to the lowest tier of public income support” (a.a. s.7).  

Kraven är tvingande, till skillnad mot kraven i de aktiva arbetsmarknadspro-
grammen, och bidraget reduceras eller bortfaller helt om bidragstagaren inte 
deltar i någon typ av arbete, d.v.s. villkoret för att få bidrag är obönhörligt 
och sanktionerna hårda – det är en låg grad av valfrihet i ett workfarepro-
gram. Det är i första hand deltagande i reguljärt arbete som krävs för att er-
hålla bidrag, medan annan sysselsättning eller utbildning inte räknas. Pro-
grammen riktar sig inte till grupper som kan få arbetslöshetsersättning eller 
få del av traditionella arbetsmarknadsåtgärder, utan endast till arbetsföra 
bidragstagare utan annan inkomst än socialbidraget. Studier av olika natio-
nella workfare-program visar att denna definition sällan uppfylls i praktiken. 
Även om samtliga program ställer krav på att människor aktivt utför en in-
sats som motprestation för bidrag varierar de på flera punkter med avseende 
på bland annat mål, målgrupper, organisation och insatser. Exempelvis kan 
målen anges vara arbete eller arbetsträning, målgruppen kan vara ungdomar 
eller olika grupper vuxna, administrationen kan ske nationellt eller lokalt och 
arbete eller arbetsliknande aktiviteter erbjudas antingen inom offentlig eller 
privat verksamhet. Trots dessa variationer har de i välfärdsforskningen förts 
in under begreppet workfare (Lödemel 1997, 1998). 

Begreppet aktivering har som nämnts en bred betydelse och omfattar 
många sorters insatser, från strikt arbetsrelaterade insatser med stränga krav 
på arbetsdeltagande och sanktioner  (”hårda” alternativet) – d.v.s. för work-
fare typiska karakteristika – till  insatser som syftar till att stimulera och 
stödja utvecklingen av människors resurser och kompetens inför inträde på 
arbetsmarknaden (”mjuka” alternativet) – d.v.s. insatser liknande de aktiva 
arbetsmarknadsprogrammen (van Berkel 2003, Hvinden 2000). I det första 
fallet är aktiveringsbegreppet fokuserat på arbetsintegration, i det andra an-
vänds begreppet i bredare integrationssyfte och inkluderar individers såväl 
ekonomiska som politiska och sociala integration. Aktiveringens betydelse 
kan variera i olika länder och mellan olika lokala myndigheter i samma land 
(Hvinden 2000). I Sverige förekommer de hårdare kraven i socialtjänstens 
aktiveringsprogram men omfattar också ofta mjukare alternativ som arbets-
liknande aktiviteter eller arbetsförberedande verksamhet i form av arbetssö-
karkurser, arbetsträning, praktik eller utbildning (Salonen & Ulmestig 2004). 

De största skillnaderna mellan aktivering och den gamla arbetslinjen är 
införandet av nya typer av tvång och sanktioner, nämligen skyldigheten för 
bidragstagare att arbeta som motprestation och med risk för att annars få 
reducerat ekonomiskt stöd samt skyldighet att antaga ett arbete med sämre 
arbetsvillkor, det vill säga lägre inkomst och sämre förmåner jämfört med 
ordinarie arbetstagare. De har skyldighet att arbeta men inte samma rätt som 
andra till exempelvis arbetslöshetsförsäkring eller pensionspoäng (Salonen 
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& Johansson 1999).  Skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande 
har för socialbidragstagarna utvidgats till att inte enbart omfatta de krav som 
generellt ställs på arbetslösa (Salonen 1997).

Den under senare år mest uppmärksammade arbetsmetoden inom social-
bidragsarbetet i Sverige och som jag behandlar i denna avhandling, den så 
kallade Uppsalamodellen, menar jag kan ses som ett exempel på den interna-
tionella trend som betonar aktivering och individuellt ansvar som förutsätt-
ningar för att få tillgång till ekonomiskt bistånd4 (modellen beskrivs mer 
utförligt nedan i avsnittet ”Ekonomiskt bistånd och lokala aktiveringspro-
gram”). Uppsalamodellens motto var ”Arbete i stället för bidrag”, ett uttryck 
som kan förknippas såväl med den traditionella arbetslinjen i svensk väl-
färdspolitik som med det anglosaxiska begreppet ”workfare”. Uppsalamo-
dellen karakteriserades av den tidigare nämnda ”hårda” linjen i aktivering-
program med fokus främst på arbetsrelaterade insatser och stränga krav på 
aktivitetsdeltagande kopplat till sanktioner i form av bidragsreducering, 
d.v.s. några för workfare typiska karakteristika. Den kan betraktas som en 
svensk lokal variant av en workfare-modell, d.v.s. modellerna överensstäm-
mer till stora delar med avseende på målgrupp, aktiveringstvång och att det 
handlar om att få människor i arbete, men det finns också avvikelser från den 
utpräglade workfare-modellen. I Uppsalamodellen kunde exempelvis själv-
försörjning också innebära utbildningsbidrag, sjukbidrag eller bidrag från 
arbetslöshetskassa.  

Tidigare forskning 
Flera svenska studier har behandlat socialtjänstens arbete med arbetslösa 

bidragstagare; ofta har det gällt lokala projekt med syfte att rehabilitera och 
hjälpa människor med sammansatt social problematik förutom arbetslöshet 
(se exempelvis Berglind, Ericsson & Lundström 1988, Björkemarken 1990, 
Trygged 1996, Ericsson 1992,1993). Studierna har främst haft ett deskriptivt 
syfte där verksamheten beskrivits och antal klienter som erhållit viss typ av 
insats kartlagts. De senaste decenniernas aktiveringkrav i socialpolitiken har 
behandlats i några aktuella studier. Johansson (2001) granskade 1982 års 
socialtjänstlag, särskilt dess biståndsparagraf i vilken rätten till bidrag for-
mulerades, och hur denna tolkades och tillämpades av nationella och lokala 
aktörer (kommunerna Norrköping och Linköping). Enligt Johansson har den 
nya aktiveringstrenden kraftigt förändrat balansen mellan bidragstagarnas 
rättigheter och skyldigheter under 1980- och 1990-talen. Den enskildes rätt 
till bidrag förändrades dramatiskt under den studerade tidsperioden och soci-
alpolitikens tidigare universella ambitioner ersattes med en selektivt oriente-

4 Bergmark (2000 s.157) betecknar den som ”den enda någorlunda sammanhållna och tydligt 
beskrivna arbetsmetod som på allvar vunnit terräng under senare år”. 
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rad politik. Enligt författaren innebar detta att tonvikten lades på bidragsta-
garens skyldigheter på bekostnad av rättigheter, att det tidigare medbor-
garskapsidealet i syfte att integrera bidragtagaren i den sociala gemensaka-
pen ersattes av en särskiljande utanförskapspolitik och att socialbidrags-
systemets särart markerades. Andra studier visar att handläggningen av akti-
veringspolitiken skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner och mellan 
olika socialkontor med avseende på bland annat selektionen av klienter, ak-
tivitetskrav och aktiveringsåtgärdernas utformning och innehåll (Salonen & 
Ulmestig 2004, Hedblom 2004). Kunskaperna om den praktiska utformning-
en av de kommunala åtgärderna är i dagsläget begränsade, men två aktuella 
studier har granskat implementeringen av den kommunala aktiveringen (Ek-
ström 2005, Thorén 2005). I dessa studier granskades två aktiveringspro-
gram, ”Jobbcentrum” i Skärholmen och ”Källan” i Osby. Närmare 3000 
personer deltog i programmen under undersökningsåren men det fanns inga 
uppgifter om programmens effekter på deltagarnas möjligheter att lämna 
bidragstagandet eller få arbete. Det huvudsakliga resultatet i båda dessa stu-
dier var att aktiveringsinsatserna i praktiken sällan överensstämde med vare 
sig intentionerna i sociallagstiftningen eller med verksamheternas egna be-
skrivningar.

Den enskildes skyldigheter och rättigheter är alltså beroende av högst va-
rierande lokal tillämpning av aktiveringspolitiken. Systematisk kunskap om 
huruvida kraven och åtgärderna förbättrar bidragstagarnas chanser till själv-
försörjning saknas emellertid. Systematiska och jämförande studier, av expe-
rimentell eller kvasi-experimentell karaktär, och med syfte att på individnivå 
undersöka effekten av olika arbetsmetoder och insatser för socialtjänstens 
klienter har knappast förekommit i Sverige (se t.ex. Dellgran & Höjer 1996). 
Frågan om vilket arbetssätt som leder till en förändrad försörjningssituation 
för den berörda bidragstagaren har sällan varit föremål för empiriska studier. 
Anledningarna kan vara flera; dels är det svårt att isolera arbetsmodeller från 
andra faktorer i omgivningen, dels är arbetsmetoderna i bidragshandlägg-
ningen outvecklade och har låg grad av systematisering. Inom forskningen 
om ekonomiskt bistånd är kunskapen därför begränsad om vilka effekter 
olika arbetssätt och insatser inom handläggningen av bidrag har, exempelvis 
hur de inverkar på bidragstider och på bidragstagarnas möjligheter att lämna 
bidragstagandet och bli självförsörjande.  

Det finns endast ett fåtal svenska studier vars syfte i viss mån gränsar till 
denna avhandlings syfte och som jag kort beskriver i det följande. Edholm 
(1994) genomförde en jämförande studie av socialbidragsutvecklingen åren 
1987-1993 i Sundsvall och Eskilstuna kommuner vilken visade stora skillna-
der i bidragstagandets omfattning och kostnader, trots likheter i bland annat 
social struktur, antal invånare och sysselsättningsgrad. En förklaring ansågs 
socialtjänstens sätt att arbeta med bidragsgivningen vara, och av särskild 
betydelse antalet bidragsärenden per handläggare: ju fler ärenden och beslut 
per handläggare, desto längre bidragstider och högre kostnader. Studien sak-
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nade emellertid data på individnivå, vilket är en förutsättning för att besvara 
frågan om arbetssättens inverkan för de enskilda, och man tillämpade inte 
sådana metoder som krävs vid effektutvärderingar. Byberg redovisade i slu-
tet av 1990-talet en studie om bidragstagandets omfattning och kostnader i 
relation till bland annat arbetsmodeller – varav ett par var varianter på Upp-
salamodellen – i några svenska kommuner, och menade att resultaten pekade 
på att en tydlig policy med genomtänkt strukturerat arbetssätt vid handlägg-
ningen av ekonomiskt bistånd kunde ha viss betydelse för att förhindra ökat 
bidragstagande (Socialstyrelsen 1998, Byberg 2002). Studien använde sig av 
aggregerade data på kommunnivå samt intervjuer, och resultaten får närmast 
betraktas som hypoteser inför framtida individstudier på området.  

I en ny avhandling har Giertz (2004) presenterat en utvärdering av olika 
aktiveringsprogram som drevs inom ramen för ”Socialbidragsprojektet” i 
Malmö stad i början av 1990-talet. Syftet var att studera programmens effek-
ter för deltagarna med avseende på deras möjligheter att lämna bidragsta-
gandet för arbete eller utbildning. Programmen omfattade i första hand in-
tensifierade kontakter mellan socialsekreterare och andra myndigheter samt 
krav på bidragstagarna att vara aktivt arbetssökande. Det var en kvasi-
experimentell studie med matchad jämförelsegrupp. Materialet omfattade 
636 individer från 10 delprojekt. Matchningsmetoden innebar att en deltaga-
re i ett program respektive en icke-deltagare som hade vissa egenskaper ge-
mensamma (ålder, kön, familj, medborgarskap, utbildning, yrkeserfarenhet, 
bostadsförhållanden, inkomst och bidragstid) matchades ihop och jämfördes 
utifrån olika medelvärden. Därigenom kunde författaren uttala sig om pro-
grammens effekt för sannolikheten för att deltagarna lämnar bidragssystemet 
för arbete eller utbildning. Resultatet var att åtgärderna i programmen gav 
små eller inga effekter alls i form av sänkta bidrags-kostnader eller ökad 
sannolikhet att få arbete eller utbildning, d.v.s. programmen hade inte någon 
signifikant effekt på utfallsvariablerna. En kvasi-experimentell utvärdering 
av ett aktiveringsprogram riktat till långtidsarbetslösa invandrare i Rinkeby 
visade inte heller några effekter vad gällde ökade chanser till självförsörj-
ning för programdeltagarna (Hallsten et al. 2002). Men såväl programdelta-
gare som personal uppgav att de var mycket nöjda med programmet och att 
detta enligt deras mening medverkat till ökat självförtroende och ökade möj-
ligheter att få arbete bland deltagarna.

Ett område som ligger avhandlingens frågeställningar nära är den natio-
nalekonomiska forskningen om arbetslöshet och arbetsmarknadspolitikens 
effekter (se exempelvis Ackum-Agell et al. 1995, Björklund et al. 1996, 
Calmfors et al. 2002, Larsson 2002). Eftersom mina frågeställningar i första 
hand handlar om bidragstagare med försörjningsproblem och arbetsmetoder i 
socialbidragsarbetet, redovisar jag inte närmare den nationalekonomiska 
arbetsmarknadsforskningen. Frågeställningarna i denna avhandling handlar 
emellertid också om de frågor som finns på den socialpolitiska internationel-
la agendan, varför de internationella erfarenheterna av aktivering för bi-
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dragstagarna och de program (”workfare”) som införts i USA och flera euro-
peiska stater under 1990-talet är av stor betydelse. Jag sammanfattar i föl-
jande avsnitt den för denna avhandling aktuella forskningen om de interna-
tionella programmens inriktning och resultat.  

Det finns flera internationella studier om aktiveringsprogrammens effek-
ter, särskilt i USA men också i viss mån i Europa. Det kan dock från början 
vara värt notera att resultaten från dessa internationella studier inte är direkt 
överförbara på svenska förhållanden, eftersom välfärdssystemen utformats 
på olika sätt utifrån de enskilda ländernas specifika politiska, ekonomiska 
och sociala villkor5. I USA har, förutom flera enskilda effektutvärderingar, 
också ett par systematiska översikter över kontrollerade studier presenterats 
(Fischer 1995, Michalopoulos et al. 2000). Giertz (2000) sammanfattar 
forskningsresultaten av programmen i USA med att de flesta lett till statis-
tiskt signifikanta och positiva – men måttliga – effekter, att programmen 
varit kostnadseffektiva för staten och mer än väl vägts upp av inkomstök-
ningar och minskade bidragskostnader, men att effekten varit måttlig för 
deltagarna i programmen vad gäller inkomstökningens storlek och andel 
individer i arbete. Effekterna skiljer sig mellan olika grupper: positivt för 
vuxna (kvinnor och män med barn) men utan effekt för ungdomar vilket man 
inte kunnat förklara. Programmens utformning och kvalitet har diskuterats 
som en eventuell orsak till resultaten. Ökade inkomster beror som regel på 
att individerna åtagit sig fler arbetstimmar och bara i obetydlig utsträckning 
på att deltagarna fått mer kvalificerade arbeten med högre lön. Många har 
pressats att ta vilket arbete som helst, inte sällan till låg betalning och dåliga 
villkor i övrigt: ”många lever kvar i fattigdom och är hänvisade till osäkra 
och tillfälliga arbeten med låg lön och utan förmåner som sjukförsäkring och 
betald semester” (a.a. s.183). Effekterna på fattigdom, arbetsmarknad och 
ojämlikhet har varit mycket begränsade på samhällelig nivå. Fortfarande 
saknas i stort sett kunskap om hur livet gestaltar sig för flertalet av de tidiga-
re bidragstagarna och hur de försörjer sig, exempelvis hur många som arbe-
tar i mycket lågt betalda arbeten, har svartjobb, försörjer sig på kriminalitet 
eller har flyttat till områden som inte ställer lika hårda krav, frågor som ofta 
kräver kvalitativt orienterad forskning för att kunna besvaras.  

I en jämförande studie av programmen i USA och sex europeiska länder – 
Tyskland, Frankrike, Holland, Storbrittannien, Danmark och Norge – fram-
träder stora skillnader mellan programmen på flera väsentliga områden (Lö-
demel & Trickey 2001). För det första med avseende på programmens ideo-
logiska utgångspunkter och syften. I varierande grad framhävs, på basis av 
ideologiska ståndpunkter, att syftet i första hand är att minska kostnaderna, 
att förebygga bidragsberoende, klargöra individens ansvar för sin försörjning 

5 Samhällsforskare har vid jämförelser mellan olika välfärdsstater kategoriserat välfärdssy-
stemen i olika typologier eller regimer, se exempelvis Titmuss (1974), Esping-Andersen 
(1990) och Eardley et al. (1996). 
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eller att förhindra marginalisering och social uteslutning (social exclusion) 
genom att främja integrering på arbetsmarknaden och i samhället. För det 
andra riktar programmen sig till olika målgrupper, i USA främst till ensam-
stående föräldrar (mödrar) och i Europa främst till ungdomar under 30 år och 
långtidsarbetslösa, människor som är arbetsföra men saknar arbete. För det 
tredje är välfärdssystemen generellt och särskilt systemen för socialbidrag 
mycket olika i USA och Europa, vad gäller utformning, målgrupper och 
administration (centraliserad eller lokal administration); skillnader finns 
också mellan de europeiska länderna. Dessutom ryms många olika typer av 
aktiviteter i programmen, exempelvis hjälp till att finna arbete via jobbklub-
bar eller arbete i offentlig eller privat regi, programmen har olika intensitet, 
längd etc. Dessa skillnader mellan programmen medför svårigheter för jäm-
förelser och slutsatser. Programutvärderingarna är också av olika typer med 
fokus på olika delmoment och undersökningsvariabler och genomförda med 
olika forskningdesign, såväl experimentella som icke-experimentella meto-
der har använts. Vanligtvis har utfallsvariablerna som mätts varit arbete eller 
inkomst. De europeiska studierna har oftare fokus på arbete, de amerikanska 
studierna på inkomst. I vissa fall har också programdeltagarna lämnat sina 
synpunkter på programmets betydelse i det individuella fallet. Undersök-
ningar med kontroll- eller jämförelsegrupper är fortfarande relativt sällsynta, 
särskilt i de europeiska länderna, och det råder osäkerhet om resultatens be-
visvärde (Lödemel & Trickey 2001).  

Erfarenheterna från USA och europeiska välfärdsstater är, som framgått 
ovan, av flera skäl svåra att applicera på svenska förhållanden. Erfarenheter-
na och resultaten från aktiveringsprogrammen i norra Europa har troligen 
större intresse för svenska förhållanden, eftersom välfärdssystemen i dessa 
länder och särskilt i de nordiska länderna har mer gemensamt med varandra 
än andra länder (Kautto et al. 2001). I en sammanfattning av undersöknings-
resultaten från studier genomförda i Tyskland, Frankrike, Holland, Storbrit-
tannien, Danmark och Norge konstaterar författarna (Cornwell et al. 2002) 
att många studier indikerar en positiv effekt med avseende på programdelta-
garnas möjligheter att få arbete, att de som placerades i privat sektor och i 
aktiviteter jämförbara med reguljärt arbete hade störst chanser att senare få 
arbete, att unga människor och människor med god utbildningsnivå och jäm-
förelsevis få sociala problem var mest framgångsrika. Majoriteten av pro-
gramdeltagarna uppgav att de var nöjda med programmen och upplevde ett 
ökat självförtroende med förbättrad arbets- och utbildningspotential. Förfat-
tarna fäster också uppmärksamheten på att studierna inte är helt jämförbara 
och resultaten snarare skall betraktas som antydningar om programmens 
effekter än som slutgiltiga svar – även om de för närvarande representerar 
bästa möjliga belägg för programmens effekter – eftersom de bygger på 
forskningsdesign och statistiska beräkningsmetoder som delvis kan ifrågasät-
tas.
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I en nyligen genomförd studie i Norge undersökte Espen Dahl (2003) om 
deltagande i aktiveringsprogram ökade bidragstagarnas chanser att bli själv-
försörjande genom arbete.  Studien hade kvasi-experimentell design. Under-
sökningsgruppen omfattade 300 bidragstagare som deltog i ett 40-tal aktive-
ringsprogram anordnade av olika kommuner under år 1995 och jämförelse-
gruppen omfattade 1559 bidragstagare från samma socialkontor men som 
inte deltog i programmen. Resultatet visade ingen signifikant effekt av pro-
gramdeltagande på utfallet (arbete eller inkomst), åtminstone inte under den 
begränsade uppföljningsperiod (två år) som studien omfattade.  

Sammanfattningsvis finns det mycket liten empirisk forskning med expe-
rimentell eller kvasiexperimentell design om aktiveringskravens effekter för 
bidragstagares möjligheter att lämna bidragssystemet för annan försörjning, 
det gäller såväl internationellt som i Sverige. I Sverige är det, förutom min 
studie som redovisas i denna avhandling, endast Hallsten et al. (2002) och 
Giertz (2004) som genomfört kvasiexperimentella effektutvärderingar av 
socialtjänstens aktiveringsprogram riktade till människor med försörjnings-
stöd. De utvärderingar som hittills gjorts tyder på att aktiveringsprogrammen 
inte varit särskilt framgångsrika eller endast haft måttligt positiva effekter 
för bidragstagarnas möjligheter att få arbete på kort eller lång sikt. Fortfa-
rande finns också en mängd betydelsefulla frågor obesvarade, exempelvis 
varför programmen ger olika effekter för olika grupper och individer, vilka 
de långsiktiga effekterna för deltagarnas arbets- och inkomstutveckling är 
och vilka oväntade och oönskade effekter programmen kan ge för olika del-
tagargrupper, särskilt bland dem som inte fullföljer programmen (”drop-
outs”). Dessa frågor besvaras inte heller i min studie. 
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Ekonomiskt bistånd och aktivering

En central del av den svenska välfärdspolitikens grundval är att det primärt 
är genom prestationer på arbetsmarknaden som man förvärvar rätten att få 
tillgång till socialförsäkringssystemet, som skall skydda människor inte bara 
vid arbetslöshet utan också vid exempelvis sjukdom och hög ålder. Systemet 
omfattar i stort sett alla medborgare och bygger på en omfördelning av in-
komster dels från mer välbeställda till ekonomiskt svaga, dels över livscy-
keln, från individer under de aktiva åren till småbarnsföräldrar och äldre. 
Bidragen är internationellt sett jämförelsevis generösa vad gäller ersätt-
ningsnivå och kvalifikationsregler och utgår från lagstadgade rättigheter 
(Palme 2000). Socialförsäkringarna, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, 
bygger på inkomstbortfallsprincipen, d.v.s. ersättningen utgår som kompen-
sation för inkomstbortfall vid arbetslöshet, sjukdom etc. med ett belopp pro-
portionellt till inkomsten, åtminstone upp till en viss inkomstnivå. Avsikten 
med denna bidragskonstruktion är att stimulera till förvärvsarbete eftersom 
prestationen på arbetsmarknaden avgör bidragens nivå. 

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) har en särställning och skiljer sig 
från socialpolitiken i övrigt på väsentliga punkter. Skillnaden mellan eko-
nomiskt bistånd och andra samhälleliga rättigheter och förmåner är främst 
dess kompensatoriska karaktär, d.v.s. bidraget är utformat för att användas 
först då andra försörjningsmöjligheter uttömts och är den sista försörjnings-
möjligheten inom välfärdssystemet för människor i ekonomisk kris. Det är 
avsett för dem som tillfälligt inte kan försörja sig på arbete eller kapital och 
skall kompensera för situationer som inte täcks av det generella socialförsäk-
ringssystemet. En individuell behovsprövning görs i varje enskilt fall. Kom-
munerna har det övergripande administrativa och ekonomiska ansvaret för 
det ekonomiska biståndet.  

Socialpolitiken och de arbetslösa 
Jag har tidigare i avhandlingen beskrivit aktiveringsåtgärdernas koppling till 
arbetslinjen i den svenska välfärdspolitiken. Tankegångarna bakom dagens 
aktivering kan också knytas till forna tiders fattigvård och socialbidragets 
historiska kontext. Betoningen på arbetsmoral, försörjningsplikt och ett 
mycket långtgående arbetstvång har historiskt sett karakteriserat fattigvår-
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den6. Tjänstehjonslagar, hospitalförordningar, lösdriveriförordningar och 
legostadgar reglerade från 1500-talet och framåt hanteringen av de arbetslö-
sa. Rotegång eller   utauktionering var andra alternativ som erbjöds arbetslö-
sa. I socknarnas fattighus kunde fattiga och arbetsoförmögna i alla åldrar 
beredas plats. Att vara arbetslös betraktades som en självförvållad situation 
och den arbetslöse definierades som lösdrivare och förpassades till fattigstu-
gor och särskilt inrättade tukthus. Under 1800-talet inrättades särskilda ar-
betshem där människor som bedömdes underlåta att efter förmåga försöka 
försörja sig kunde kvarhållas på obestämd tid, till och med hela sin livstid7.
Ända fram till 1885, då försvarslöshetsstadgan avskaffades var det i princip 
straffbart att vara arbetslös (Öhman 1970). Möjligheten till tvångsarbete för 
arbetslösa kvarstod i 1885 års lösdrivarlag och avskaffades inte förrän år 
1964. 

Synen på arbetslöshet var således mycket restriktiv inom fattigvårdslag-
stiftningen och arbetsföra människor som saknade arbete var länge inte be-
rättigade till ersättning (Lundström 1986). De motiv som åberopades var 
främst att ersättning från fattigvården ansågs minska villigheten att ta ett 
lågavlönat arbete och minska motivationen att flytta för att få arbete. Först år 
1918 kunde arbetsföra arbetslösa få s.k. frivillig hjälp från kommunen. Un-
der perioden 1920 – 1950 tillkom en rad generella åtgärder med syfte att 
minska den egentliga fattigvården, t.ex. barnavårdslag, mödrahjälp, barnbi-
drag, åtgärder för att höja bostadsstandarden för barnfamiljer, fria skolmålti-
der m.m. Den restriktiva hållningen mot arbetslösa inom fattigvården behölls 
emellertid, och arbetslösa hade inte rätt till obligatorisk socialhjälp med mo-
tiveringen att det skulle kunna motverka deras vilja att göra allt för att erhål-
la arbete. I 1956 års socialhjälpslag hade endast minderåriga, åldringar och 
sjuka rätt till obligatorisk socialhjälp.  

Den socialtjänstlag (1980:620) som infördes 1982 innebar genomgripande 
förändringar.  Lagen gav alla rätt till ekonomiskt bistånd oavsett orsaken till 
behovet, d.v.s. även arbetslösa. Av förarbetena till lagen framgick att bidrag 
kunde beviljas utan att detta var förenat med villkor om motprestationer, 
men att kraven på den arbetslöse skulle vara att denne anmälde sig till ar-
betsförmedling (Prop. 1979/80:1, del A, s.526). Till den som var arbetslös 
och inte hade rätt till arbetslöshetsersättning eller kontantersättning (KAS) 
eller som inte hade tillräckliga intäkter för elementära utgifter, var social-
tjänsten skyldig att bevilja bidrag – men endast tillfälligt och till dess 
han/hon själv kunde klara sin försörjning. Jämfört med tidigare lagstiftning 

6 För en bredare diskussion om fattigvårdens historia se exempelvis Höjer (1952) och Wallen-
tin (1987). 
7 I flera länder i Europa var kontroll och tvångsarbete vanliga inslag i fattiglagstiftningen 
under 1800-talet. I exempelvis Storbrittannien byggde 1834 års lag på principerna om ”less 
eligibility” som innebar att ersättning till de arbetslösa alltid skulle vara lägre än lägsta arbets-
inkomst och ”the workhouse test” som innebar att endast bevisad arbetsvillighet gav rätt till 
ersättning  (Lödemel 1998). 
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hade skyldigheten/kraven på arbete och försörjning dämpats medan istället 
rätten till bistånd lyftes fram. Arbetslöshet blev för första gången ett legitimt 
skäl för rätt till bistånd.

Strukturella förändringar, arbetslöshet och nya bidragsgrupper 
Sverige hade haft högkonjunktur i nästan tio år när ekonomin drastiskt vände 
i början av 1990-talet. År 1990 rådde det fortfarande högkonjunktur i Sveri-
ge och arbetsmarknaden kan närmast beskrivas som överhettad, men därefter 
skedde förändringarna mycket snabbt (Furåker 1995). De första negativa 
signalerna kom vid årsskiftet 1991 och på hösten samma år var krisen ett 
faktum. Antalet förvärvsarbetande sjönk med över en halv miljon personer 
mellan 1990 och 1994 och arbetslösheten nådde sina högsta nivåer under 
1993. Sverige har aldrig tidigare under efterkrigstiden haft så hög arbetslös-
het som under 1990-talets första hälft (Furåker 1996). Förutsättningar för 
försörjning under 1990-talet förändrades också genom kraftig omvandling av 
arbetsmarknaden, den blev mer rörlig och flexibel med nya anställningsfor-
mer och tillfälliga arbeten. Antalet fast anställda i Sverige minskade under 
1990-talet med 600 000 personer, och samtidigt ökade antalet tillfälligt an-
ställda och antalet egenföretagare. Tidsbegränsade anställningar i form av 
vikariat, säsongarbeten, feriearbeten, projektanställningar m.m. har blivit 
vanligare.

De senaste åren har efterfrågan på arbetskraft stadigt ökat men med stora 
regionala och lokala obalanser. Många har varit arbetslösa samtidigt som det 
rått brist på arbetskraft inom vissa sektorer och i vissa geografiska områden 
(Svenska kommunförbundet 2001). Bland de arbetslösa finns en stor grupp 
människor som under lång tid, ibland flera år, stått utanför arbetsmarknaden. 
Arbetslöshet och ökade risker för många människor att bli arbetslösa har 
blivit ett av de största socialpolitiska problemen. Situationen på arbetsmark-
naden har medfört ökade svårigheten för vissa grupper, särskilt ungdomar 
och invandrare, att etablera sig på arbetsmarknaden (Social rapport 1997, 
2001). Många riskerar att bli helt utestängda från arbetslivet eller få en mar-
ginell och osäker position i förhållande till arbete.  

Under 1990-talet ökade antalet bidragstagare kraftigt (närmare 46 procent 
under decenniets första hälft), långvariga bidragstider blev vanligare och 
bidragskostnaderna nästan fördubblades. Den kraftigt ökade arbetslösheten 
och den ökande flyktinginvandringen är några av de främsta förklaringarna 
till denna utveckling (Socialstyrelsen 1995, Socialstyrelsen 1999a). Antalet 
asylsökande nådde en topp samtidigt som den svenska arbetsmarknaden 
befann sig i sin djupaste kris. Många av bidragstagarna var inte berättigade 
till arbetslöshetsersättning och det dåvarande socialbidraget fungerade som 
skyddsnät när inte det generella försäkringssystemet trädde in. Begränsning-
ar under 1990-talet i rätten till arbetslöshetsersättningar samt sänkta ersätt-
ningsnivåer och höjda kvalifikationskrav i andra delar av socialförsäkrings-
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systemet, exempelvis sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen (Social 
rapport 2001) bidrog också till ökningen av antalet bidragstagare. Den eko-
nomiska krisen och den ökade arbetslösheten drabbade framförallt grupper 
som inte etablerat sig på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar och in-
vandrare. Antalet kvinnor bland bidragstagarna har under de senaste decen-
nierna varit lika stor som antalet män. Gruppen ensamstående mödrar har 
emellertid, i förhållande till sin andel i befolkningen, utgjort den högsta an-
delen bland biståndstagarna och denna andel ökade under 1990-talets låg-
konjunktur (Björnberg 1996, Socialdepartementet 1996, Socialstyrelsen 
1999b). Många hade låglöneyrken eller deltidstjänster, andra hade svårt att 
få arbete delvis på grund av familjesituation, och dessutom påverkade bespa-
ringarna i den offentliga sektorn barnfamiljernas ekonomi negativt. Ensam-
stående kvinnor utan barn hade de längsta bidragstiderna och löpte störst risk 
att fortsätta som bidragstagare (Jonasson 1996). 

Invandrare har haft betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden 
än svenskar och särskilt svårt har det varit under 1990-talet. Bland invand-
rarhushåll med bidrag utgör flyktingar en majoritet (Giertz 2004). Andelen 
bidragstagare bland invandrare är betydligt högre än bland infödda svenskar 
och särskilt hög bland utomeuropeiska grupper (Aguilar & Gustafsson 1990, 
Ekberg & Gustafsson 1995). Vistelsetiden i Sverige har stor betydelse och 
det är främst utomeuropeiska invandrare vilka vistats kort tid i landet som 
utgör en större andel i bidragssystemet än infödda svenskar (Franzén 1997, 
Ekberg & Hammarstedt 1999).

Sedan krisåren på 1990-talet har bidragstagandet sjunkit betydligt (Soci-
alstyrelsen Socialbidrag 2003:8, 2004:8). Trots högkonjunktur och förbättrat 
läge på arbetsmarknaden är det långvariga bidragstagandet (10 – 12 månader 
under ett kalenderår) fortsatt mycket vanligt. För många har bidraget blivit 
en permanent inkomstkälla i stället för att vara det yttersta skyddsnätet för 
människor i akut kris. Sambandet mellan arbetslöshet och socialbi-
dragstagande ökade i och med 90-talets lågkonjunktur. Tidigare dominerades 
bidragsgruppen av fattiga äldre personer. Från och med 1990-talet domineras 
bidragsgruppen av fullt arbetsföra personer med svag position på arbets-
marknaden och inom välfärdsstatens trygghetssystem och gruppen saknar 
därför tillräckliga inkomster (Salonen 1997, Giertz 2004).  

Förändringarna och omprövningar i sociallagstiftningen
de senaste decennierna 
Under 1990-talet ändrades socialbidragsnormen, det vill säga bidragsbelop-
pets storlek och omfattning, vid flera tillfällen, och starkare krav ställdes på 
bidragstagare att inte bara aktivt söka arbete utan också delta i sysselsättning 
och kompetenshöjande aktiviteter. Den första januari 1998 infördes en rad 
ändringar i socialtjänstlagen av betydelse för bidragstagarna och handlägg-
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ningen av bidrag (Prop. 1996/97:124). Den enskildes ansvar för att så långt 
som möjligt försörja sig själv förtydligades. Rätten till ekonomiskt bistånd 
preciserades i nya bestämmelser dels om ”försörjningsstöd”, dels om andra 
typer av bistånd. Försörjningsstödet avsåg att täcka individens grundläggan-
de behov och omfattade en riksnorm, ett lägsta schablonbelopp som beslutas 
av regeringen varje år. Övrigt bistånd skulle även fortsättningsvis understäl-
las lokalt kontrollerad behovsprövning och lokalt fastställd bidragsnivå. 
Möjligheterna att överklaga biståndsbeslutet togs bort. Socialtjänsten fick 
nya möjligheter att ställa vissa krav, främst på bidragstagande ungdomar 
under 25 år, att aktivt deltaga i kompetenshöjande åtgärder: 

”Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under en viss 
tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbets-
marknadspolitisk åtgärd, och  

1 inte har fyllt 25 år, eller 
2. har fyllt 25 år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande in-

satser, eller 
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men 

under studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 
Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 

skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att komma in på arbets-
marknaden, eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall ut-
formas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förut-
sättningar. Socialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden innan be-
slut fattas enligt första stycket” (Socialtjänstlagen 1980:620 6 c §) 

I en efterföljande tilläggsparagraf klargjordes att ”Om den enskilde utan 
godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet som anvisats enligt 6 c §, får fortsatt försörjningsstöd vägras 
eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl ute-
blir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten” (6 d § SoL). 

I den reviderade socialtjänstlag (2001:453) som trädde i kraft den 1 janua-
ri 2002 kvarstår socialtjänstens möjligheter att ställa krav, främst på ungdo-
mar under 25 år som har försörjningsstöd, att deltaga i åtgärder (4 kap. 4-6§§ 
SoL). En betydelsefull förändring i lagen är att rätten att överklaga bistånds-
beslut återinfördes. Det bör också nämnas att socialtjänsten enligt sina inle-
dande och övergripande paragrafer skall främja människors aktiva deltagan-
de i samhällslivet och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser (den s.k. portalparagrafen 1 kap 1 § SoL) och främja 
den enskildes rätt till arbete (3 kap 2 § SoL).  

Under 1990-talet fick kommunerna också ett större ansvar för arbets-
marknadsåtgärder riktade till de unga bidragstagarna. Den s.k. ungdomsga-
rantin (tidigare utvecklingsgarantin) har införts för personer som haft social-
bidrag under mer än sex månader och som har svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Lagstiftningen ger kommun och arbetsförmedling möjlig-
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het att på lokalt plan träffa avtal om sysselsättning för ungdomar. År 2000 
infördes aktivitetsgarantin med syfte att bryta rundgången mellan åtgärder 
och kassaperioder för långtidsinskrivna (inskriven på arbetsförmedlingen 
mer än 24 månader). Aktivitetsgarantin skall även omfatta de som riskerar 
långtidsinskrivning så att tidiga åtgärder sätts in för de arbetslösa som har 
särskilt stora behov. Grundtanken är att de arbetslösa kontinuerligt skall 
finnas i en aktiv och utvecklande verksamhet fram till dess de får ett arbete 
eller utbildningsplats. Aktivitetsgarantin gäller även arbetslösa som uppbär 
försörjningsstöd och har behov av insatser från socialförvaltningens sida 
(Svenska kommunförbundet 2001).

Flera forskare har betonat att dagens aktiveringskrav på bidragstagarna 
kan ses som uttryck för ett ideologiskt skifte mot ökad individualisering av 
sociala problem genom att betona individens personliga ansvar för sin tillva-
ro (Lödemel 1997, Johansson 2001, Giertz 2004). Johansson (2001) visade i 
sin avhandling hur synen på ekonomiskt bistånd sedan 1980-talets början har 
svängt från att betraktas som en rättighet präglad av en rehabiliterande och 
kompensatorisk bedömning till att, bara ett årtionde senare betona skyldighe-
ter och arbetsmoral där den arbetslöse bidragstagarens arbetsvilja och moti-
vation åter ställts i centrum. Bedömningen av vilka individer som har rätt till 
bistånd har blivit mer selektiv, det sker en tydligare avgränsning och katego-
risering av sökanden avseende vilka som är berättigade till bidrag och de 
vars försörjningsmoral kan ifrågasättas och därför inte bör komma i fråga för 
bistånd. Både Lödemel (1997) och Giertz (2004) knyter aktiveringspolitiken 
till den gamla fattigvården. Ser man på socialbidraget i historisk belysning 
framträder en relativt hög grad av kontinuitet i samhällets åtgärder riktade 
till människor med ekonomiska problem, med vikt på moral och kontroll, 
uttryckliga strävanden att avgränsa rätten till hjälp och krav (ofta tvingande) 
på någon typ av motprestationer för att erhålla hjälp.  

Ekonomiskt bistånd och lokala aktiveringsprogram 
Lagstiftningens utformning och intentioner ligger till grund för socialtjäns-
tens arbete och hantering av ekonomiskt bistånd till den enskilde. Social-
tjänstlagen är en ramlag och reglerar inte verksamheten i detalj. Kommuner-
na har viss frihet att själva utforma arbetsmetoder och rutiner inom social-
tjänsten efter lokala förutsättningar och behov, exempelvis handläggning av 
ekonomiskt bidrag. Socialstyrelsen har emellertid tillsynsansvar och har 
tillsammans med Regeringsrätten möjlighet att tolka vad som är i överens-
stämmelse med lagstiftningens intentioner. Det sanktionerade handlingsut-
rymmet på kommunnivå är den huvudsakliga förklaringen till att ibland vitt 
skilda arbetsformer utvecklas lokalt inom ramen för den gemensamma lag-
stiftningen. Inom socialtjänsten har också den enskilde handläggaren (oftast 
en socialsekreterare) en viss handlingsfrihet att, inom ramen för lagstiftning 
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och riktlinjer, dels bedöma om individen är berättigad till bidrag och dels 
föreslå åtgärder. Studier visar att det finns stora variationer mellan olika 
handläggare i bedömning av bidragsberättigade och storleken av bidraget 
(Gustafsson, Hydén & Salonen 1993, Hydén, Kyhle-Westermark & Stenberg 
1995). Det får betydelse för de insatser och villkor som möter den bidrags-
sökande. Lipsky (1980) menade att ”gräsrotsbyråkrater”, exempelvis social-
sekreterare, har så stor handlingsfrihet att det är deras handlande som i prak-
tiken bestämmer den offentliga politikens utformning. Johansson (1992) 
framhöll emellertid utifrån sin studie om byråkratins gränser, att det organi-
satoriska sammanhanget hade avgörande betydelse för arbetet och därför 
begränsade handlingsfriheten8. Varken i lagstiftningen eller andra offentliga 
regelverk återfinns klara riktlinjer för hur kraven på motprestationer skall 
praktiseras i bidragsarbetet. De bedömningar som görs vid de enskilda soci-
alkontoren och av enskilda socialsekreterare kan därför få betydelse för im-
plementeringen av socialpolitikens intentioner i det praktiska sociala arbetet, 
d.v.s. om de officiella intentionerna fullföljs eller omformuleras (se exem-
pelvis Ekström 2005, Thorén 2005).  

Modeller eller metoder för att handlägga ekonomiskt bistånd varierar mel-
lan olika tidsperioder och socialbyråer, påverkade av politiska och ideolo-
giska strömningar i samhället9. I början av 1980-talet låg betoningen på att 
utveckla det sociala arbetets förebyggande insatser, och människors rätt till 
bistånd betonades. Socialbidraget skulle ses som ett försörjningsbidrag som 
kunde handläggas som övriga sjuk- och socialförsäkringar10. Vissa kommu-
ner tillämpade s.k. förenklad handläggning, vilket innebar att bidraget utbe-
talades regelbundet till den sökande utan kontinuerliga personliga kontakter 
med socialarbetaren. Denna ”försäkringslinje” ersattes under 1980- och 
1990-talen av en tydligare arbetslinje i bidragsarbetet. Individuellt inriktade 
metoder fick en mer framskjuten plats med krav på eget ansvar och betoning 
av att biståndet skulle ses som ett inslag i ett individuellt rehabiliterings- och 

8 För ytterligare diskussion om  välfärdsstatlig styrning i relation till sociala aktörer och deras 
mål, se exempelvis Therborn G (1991).  
9 Begreppet metod i socialt arbete definieras av Bergmark & Lundström (1998, sid. 292) som 
”strategiskt utformade, planmässiga och systematiska aktiviteter som används i klientarbetet 
eller för att reglera klientarbetet”. 
10  I Socialutredningens ursprungliga förslag, som ledde fram till 1992 års Socialtjänstlag, 
fanns även ett förslag till en lag om socialförsäkringstillägg, ”SOFT” (SOU 1977:40). Social-
försäkringstillägget skulle administreras av försäkringskassorna och var tänkt att precisera den 
enskildes rätt till ekonomiskt stöd. Ambitionen var att minska behovsprövningen och stärka 
rättssäkerheten. Förslaget om socialförsäkringstillägg genomfördes aldrig men flera kommu-
ner införde ändå under 1980-talets första hälft en handläggning som i stort överensstämde 
med förslaget, vilket kom att benämnas ”förenklad handläggning”. Avsikten var att skilja 
bidragshandläggningen från socialtjänstens övriga arbete för att ge bidragstagarna bättre 
service och skapa ökat utrymme för övrigt behandlingsarbete. Det var i första hand de enkla 
fallen som skulle hanläggas med en förenklad modell, d.v.s. arbetssökande utan inkomst eller 
för låg arbetslöshetsersättning, sjukskrivna med för låg försäkring, utländska medborgare som 
sökte uppehålls- och arbetstillstånd, de som behövde förskott på pension, sjukbidrag etc.  



29

aktiveringsarbete (Salonen 1994). I många kommuner utvecklades bidrags-
arbetet med syfte att erbjuda alternativ till bidrag, exempelvis praktikplatser, 
beredskapsarbeten, arbetsträning och utbildning (Socialstyrelsen 1990). Ett 
mer aktivt och kontrollerande arbetssätt med vikt på personliga kontinuerliga 
kontakter med bidragstagarna, krav på motprestationer och uppföljning av 
överenskommelser utformades ( Socialstyrelsen 1996, 1997). Arbetsmetoder 
som var sinsemellan olika men innebar att socialbidrag kopplades till arbete 
eller aktiveringskrav var exempelvis ”Hallstahammarmodellen” och ”Uppsa-
lamodellen”. Arbetssättet i ”Hallstahammarmodellen” innebar att kommunen 
krävde att bidragstagarna skulle delta i olika sysselsättningsprojekt som so-
cialbyrån anordnade. Ofta handlade det inte enbart om en arbetsinsats utan 
en kombination av arbete, social träning och studier eller hushållsplanering. 
Lön utgick i form av socialbidrag och ett stimulansbidrag på 25 kronor per 
dag. Den som inte antog det ”jobb” som erbjöds kunde vägras bidrag och för 
den som uteblev utan giltigt skäl reducerades bidraget. ”Hallstahammarmo-
dellen” har beskrivits som i första hand en rehabiliterings- och träningsmo-
dell (Karlsson 1994). ”Uppsalamodellen” betonade i högre grad krav om 
aktivt arbetssökande på heltid som villkor för bidrag (se beskrivningen ned-
an). En senare kartläggning av vilka arbetsmetoder som tillämpas i kommu-
nerna visade att drygt 40 procent av landets kommuner tillämpade Uppsala-
metodiken eller varianter på denna i slutet av 1990-talet (Bergmark & Lund-
ström 1998). Många kommuner hade tagit fasta på de delar av metoden som 
innebar att biståndsmottagarna skulle ta större ansvar för att skaffa arbete 
genom att vara aktivt arbetssökande, och att detta skulle följas upp genom 
täta kontakter mellan bidragstagare och ansvarig socialsekreterare. 

Uppsalamodellen 
Uppsalametodiken uppmärksammades i början av 1990-talet som ett sätt att 
handlägga socialbidrag riktat till arbetsföra bidragstagare som saknade in-
komst på grund av arbetslöshet. Metoden utformades emellertid redan i slu-
tet av 1980-talet – när det rådde högkonjunktur i landet med närmast över-
hettad arbetsmarknad och gott om arbetstillfällen – i första hand utifrån före-
ställningar om att socialtjänsten var alltför kravlös och passiv, att den med-
verkade till att skapa bidragsberoende och bristande vilja till självförsörjning 
hos bidragstagarna och att bidragsfusk förekom. Kritiken riktades främst mot 
den praktiserade s.k. ”förenklade bidragshandläggningen”, vilken innebar att 
arbetslösa bidragssökande utan inkomst betraktades som ”enkla” ärenden 
med begränsade personliga kontakter med socialkontoret; endast vid ny an-
sökan krävdes personligt besök och i övrigt skedde kontakten med myndig-
heten via post. Från socialtjänstkontorets sida upplevde man också svårighe-
ter att få samarbete med och tillgång till arbetsförmedlingens resurser för 
bidragstagarna inte minst på grund av skiljaktiga uppfattningar om innebör-
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den av kravet ”att stå till arbetsmarknadens förfogande” och att vara aktivt 
arbetssökande.

Modellen fick sitt genomslag i debatten och det nationella bidragsarbetet 
när arbetslösheten ökade och alltfler arbetsföra sökte bidrag under 1990-
talet. Den ideologiska utgångspunkten var att alla människor kan och vill 
klara sig utan insatser från socialtjänsten: ”De flesta har möjlighet att i full 
utsträckning eller delvis klara sin egen försörjning och ta sitt ansvar” (Rönn-
lund 1992, s.18). Enligt Rönnlund låg ansvaret för att bli självförsörjande 
främst hos klienten själv. Socialsekreterarens uppgift var att hjälpa den bi-
dragssökande att utveckla sin förmåga och sina inneboende resurser så att 
han/hon av egen kraft kunde bli självförsörjande, ”klienten ska få aktiv hjälp 
bort från byrån” (a.a. s.27). Syftet var huvudsakligen att förebygga indivi-
ders ”beroende” av socialbidrag, att reducera bidragstiden, att snarast finna 
alternativa försörjningkällor och därmed reducera bidragskostnaderna. En 
specialiserad enhet inom socialtjänsten betjänade arbetslösa socialbidragsta-
gare utan svårare arbetshinder medan ärenden med bidragstagare med främst 
missbruksproblem, familjeproblem eller hälsoproblem handlades av andra 
enheter inom socialtjänsten.  

Kärnan i metoden var dels krav på bidragstagaren att vara aktivt arbetssö-
kande på heltid med hot om att bidraget annars reducerades eller föll bort 
dels att kontinuerliga besök hos socialsekreteraren skulle göras med korta 
tidsintervall, ofta varje vecka. Dessutom ingick noggrann behovsbedömning 
och kontroll av lämnade uppgifter om ekonomi och tillgångar i enlighet med 
socialsekreterarnas strukturerade samtalsmallar och bidrag beviljades endast 
för en kort tidsbestämd period.   

Arbetsmetoden omfattade för det första en noggrann behovsbedömning. 
Gruppledaren hade den första telefonkontakten, bedömde om förutsättningar 
fanns för bistånd och informerade11 om vilka krav som skulle vara uppfyllda 
för att socialbidrag skulle kunna utgå samt fördelade ärendena på handläg-
garna (socialsekreterare). Besökstid hos socialsekreteraren erbjöds inom 1-2 
veckor. Innan den bidragssökande besökte socialkontoret hade kontroll 
gjorts om han/hon var aktuell i annan kommundel, om utbetalning skett från 
försäkringskassa eller annan myndighet (sjukersättning, bostadsbidrag mm) 

11 De bidragssökande informeras redan vid första kontakt om socialbyråns krav: ”För att vara 
berättigad till ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet krävs att man är aktivt arbetssökande. Det 
krävs en hög grad av egen aktivitet. Förutom kontakt med arbetsförmedlingen krävs att den 
sökande via annonser och platsjournaler söker alla typer av arbeten, såväl arbeten som man 
har kompetens för som s.k. okvalificerade arbeten. Det krävs även att man på eget initiativ 
kontaktar tänkbara arbetsgivare för att söka arbete. Lediga arbeten ska sökas i Uppsala samt 
inom pendelavstånd. Ensamstående personer utan barn förväntas söka arbeten på annan ort 
även om det innebär flyttning. Rätten till bistånd förutsätter att behoven inte kan tillgodoses 
på annat sätt. Detta innebär att socialsekreteraren gör en bedömning av huruvida Du prövat 
alla möjligheter att klara Dig på egen hand. Om du är arbetslös görs en prövning om Du kan 
anses aktivt arbetssökande.” (Informationsblad år 1990 i Gamla Uppsala Kommundelsför-
valtning ”Till dig som söker ekonomiskt bistånd”).  
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och i bilregistret om den sökande var bilägare. Biståndsutredningen skedde 
med hjälp av strukturerade frågor, exempelvis ”Vad gör du när du blir ar-
betslös? Vad gör du när du får din lön? När upptäckte du att pengarna börja-
de ta slut? Vad har du gjort för att inte hamna i den här situationen?” (Rönn-
lund 1992 s.51). Syftet var att kartlägga hur den ekonomiska situationen såg 
ut, hur möjligheterna till förändringar tedde sig den närmaste framtiden och 
vilka resurser klienten själv hade i form av sparkapital och kapitalvaror. In-
nehade den sökande bil eller andra tillgångar ansågs behovet av bistånd kun-
na tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom försäljning. Alla realiserbara 
tillgångar, som smycken, bil och kapitalvaror, skulle avyttras innan bidrag 
kunde övervägas. För det andra ställdes krav på arbetssökande aktiviteter, 
vilka noggrant kontrollerades av socialsekreteraren. Klientens egen aktivitet 
var ett villkor för rätten till socialbidrag. Det krävdes aktivt arbetssökande på 
heltid, d.v.s. åtta timmar per dag, och att söka alla arbeten efter sin förmåga 
inom pendlingsavstånd (10 mils radie). Socialkontorets uppfattning om vad 
det innebär ”att stå till arbetsmarknadens förfogande” inpräntades noga. Det 
räckte inte att bara besöka arbetsförmedlingen regelbundet, klienten skulle 
vara aktivt arbetssökande och själv kontakta arbetsgivare, gå runt och fråga, 
erbjuda sina tjänster, ”dammsuga” arbetsmarknaden på jobb (a.a. s.45). Det 
handlade om att söka allt, vara beredd på att ta vad som helst, acceptera 
längre dagar genom att söka inom pendlingsavstånd (a.a. s.44). En lista där 
klienten antecknade vilka arbeten han/hon sökt diskuterades tillsammans 
med socialsekreteraren vid besöken. Kontroll av att klienten hade kontakt 
med arbetsförmedling (stämpel i besökskort) eller följde undervisning (lärare 
fyllde i närvarokort) gjordes regelbundet och eventuell sjukdom måste styr-
kas med intyg.  

För det tredje beviljades socialbidrag endast för en kort tidsbegränsad pe-
riod, ofta veckovis och för högst en månad i taget. För det fjärde erbjöd soci-
alsekreterarna täta besök, ofta en gång i veckan. Varje socialsekreterare hade 
därför relativt få, cirka 20 – 25, personer. Syftet var både att motivera klien-
ten att söka annan försörjning än bidrag, inskärpa arbets- och försörjnings-
moral och att kontrollera vilka arbeten m.m. klienten sökt. Dessutom var 
aktivt samarbete mellan socialsekreteraren, arbetsförmedlare och klient och 
ibland även läkare (vid sjukskrivning) i trepartssamtal en betydelsefull del av 
metoden. I trepartssamtalet fick samtliga kunskap om vad som beslutades 
och varför och avsikten var att det skulle bli tydligt för samtliga berörda vad 
som skulle göras, vem som var ansvarig och vilken tid insatserna beräknades 
ta (a.a. s.131).

Ytterligare en betydelsefull del i arbetsmetoden var det dagliga morgon-
mötet då socialsekreterarna samlades tillsammans med gruppledaren för att 
gå igenom ärenden och beslut. Socialsekreterarna föredrog sina ärenden, 
främst nybesök och svåra ärenden, och förslagen diskuterades i arbetsgrup-
pen innan beslut togs. Genom att avvakta med beslut till följande dag (”sova 
på saken”) fick socialsekreteraren tid att tänka över skälen till bifall eller 
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avslag och formulera målsättningen för beslutet. Gruppledaren ansvarade för 
att alla ärenden och förslag till beslut diskuterades gemensamt med övriga 
socialsekreterare. Det betonades att socialt arbete inte var någon enskild 
verksamhet (a.a. s.39). 

En dag per vecka avsattes till socialsekreterarnas arbetsmöten i syfte att 
följa upp det gemensamma förhållningssättet, arbetsmetoder, handledning 
m.m. Man diskuterade också aktuella domar från läns- och kammarrätt av 
relevans för handläggningen. Gruppledaren följde kontinuerligt varje medar-
betares arbete i syfte att kontrollera och stödja implementeringen av arbets-
sättet (”tjänstegenomgång”).  

Uppsalamodellen och jämförelsemodellen,  
några likheter och skillnader. 
Den jämförelsegrupp jag använt i min studie bestod av bidragstagare vid ett 
annat socialkontor i samma stad som bidragstagarna i Uppsalamodellen men 
som inte fått del av samma typ av insatser. I avhandlingens avsnitt ”Effekt-
utvärdering av Uppsalamodellen – en kvasiexperimentell design” beskrivs 
och diskuteras mitt val av jämförelsemodell och i artikel I (se avhandlingens 
andra del, Artikel I s.12-13) beskrivs jämförelsemodellens arbetssätt närma-
re. För att undvika upprepningar behandlar jag därför här endast likheter och 
skillnader mellan de två studerade modellerna med avsikt att ytterligare tyd-
liggöra Uppsalamodellens karakteristika i jämförelse med annan, mer ”tradi-
tionell” typ av bidragshandläggning. 

Socialtjänsten i de två modellerna uttryckte samma mål, d.v.s. ”arbete i 
stället för bidrag” men arbetade på olika sätt för att uppnå målet att hjälpa 
arbetslösa socialbidragstagare till egen försörjning. I Uppsalamodellen fram-
hävdes målsättningen att förhindra uppkomsten av ”bidragsberoende” klien-
ter, att reducera bidragstiden genom alternativa försörjningkällor och därmed 
reducera kostnaderna. Den ideologiska utgångspunkten var att alla männi-
skor kan och vill klara sig utan insatser från socialtjänsten. Ansvaret för att 
bli självförsörjande ligger främst hos klienten själv. Socialsekreterarens upp-
gift var att hjälpa den bidragssökande att utveckla sin förmåga och sina in-
neboende resurser så att han/hon av egen kraft kunde bli självförsörjande. I 
den jämförda modellen önskade man förebygga biståndstagande och finna 
andra försörjningsalternativ. Som grund för socialtjänstens arbete framhäv-
des individens rätt till arbete och egen försörjning. Socialtjänsten skulle ha 
en förebyggande och stödjande funktion, förändringar i klienternas situation 
skulle åstadkommas bland annat genom att socialsekreterarna aktivt verkade 
för att finna lämplig sysselsättning och annan försörjning än socialbidrag. 
Biståndstagarna måste i båda modellerna ”stå till arbetsmarknadens förfo-
gande och ta erbjudet arbete”, men i Uppsalamodellen menade man att detta 
krav uppmanade till ett alltför passivt beteende och socialtjänsten i Uppsa-
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lamodellen ställde därför höga krav på bidragstagarnas beredskap att söka 
och ta vilket arbete som helst (Rönnlund 1992 s.31, 34, 43, 44, 45 och 130).  

Målgrupperna i modellerna var biståndstagare med främst arbetslöshet 
som problem. Biståndstagare, som förutom arbetslöshet också hade uttryck-
liga missbruksproblem, sjuklighet eller psykiska problem, omfattades inte av 
arbetssätten i modellerna. Förenklad bidragshantering användes inte för de 
biståndstagare som ingick i studien. Socialtjänstens skilda organisation i 
kommundelarna innebar olika grad av specialisering. I Uppsalamodellen 
fanns en tydligt specialiserad målgruppsorienterad organisation. I jämförel-
semodellen fanns en viss specialisering inom organisationen och främst 
inom den verksamhet/sektion som ingår i min undersökning. Modellerna 
hade olika mängd personalresurser, Uppsalamodellen hade betydligt färre 
ärenden per handläggare än jämförelsemodellen och kunde avsätta mer tid 
för varje bidragssökande.  

Skillnaderna mellan arbetssätten var främst att Uppsalamodellen betonade 
individens eget ansvar för sin försörjning, hade mer rigorösa och rutinmässi-
ga kontroller inför bedömning av vilka som var berättigade till ekonomiskt 
bistånd – det vill säga högre kvalifikationskrav – och hade tydligare och mer 
omfattande krav på de bidragssökande att vara aktivt arbetssökande på heltid 
eller fullgöra utbildning som villkor för att erhålla socialbidrag – med risk 
för att bidraget annars reducerades eller uteblev. I Uppsalamodellen krävdes 
också tätare personliga besök vid socialbyrån med kontroll av bidragstaga-
rens arbetssökande aktiviteter och bidrag utgick endast för kortvariga tidsbe-
stämda perioder. Socialsekreterarna i Uppsalamodellen använde strukturera-
de intervjuer – inriktade i hög grad på att kontrollera den biståndssökandes 
vilja att förändra sin situation – vid bedömningen av klientens situation och 
problem. 
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Aktiveringens utgångspunkter,
mål och strategier 

Aktivering har, som framgått av det tidigare definitionsavsnittet ovan, en 
bred betydelse och omfattar många olika sorters insatser, från ”hårda” krav 
på enskilda människors motprestationer i form av arbete eller arbetsinriktade 
aktiviteter för att få bidrag, till krav präglade av mer ”mjuka” sysselsätt-
ningsalternativ. De främsta argumenten som återkommer i de ideologiska 
motiven för aktiveringskraven är att insatserna skall förhindra långvarigt 
bidragstagande (”bidragsberoende”) och därmed risken för att människor 
marginaliseras eller utesluts (”social exclusion”) från arbetsmarknaden och 
samhället (Lödemel & Trickey 2001). Målet är, enligt dessa argument, att 
underlätta bidragstagarnas inträde på arbetsmarknaden genom att kräva olika 
typer av aktiva insatser från deras sida, med avsikt att öka deras kompetens, 
självförtroende och arbetsmoral. 

Begreppet ”social exclusion” har ibland använts som liktydigt med ”fat-
tigdom” och återkommer i den internationella forskningen för att beskriva 
och förklara en samhällsutveckling som innebär att allt fler människor ham-
nar vid sidan av samhället och som kan innebära utslagning eller utestäng-
ning från deltagande i samhällets ekonomiska, politiska och sociala sfärer. I 
den svenska välfärdsforskningen har begreppet ”marginalisering” oftare 
använts för att beskriva människors utsatthet, särskilt i samband med arbets-
löshet (Salonen 1994). Marginalisering används för att beskriva ”ett oönskat 
tillstånd av utsatthet, som har en viss varaktighet och baseras på ett partiellt 
deltagande eller ger otillräcklig tillgång till vissa grundläggande resurser, 
genom vilken den enskilde får ett begränsat inflytande över sina villkor” 
(Svedberg 1997 s.40). Med marginalisering eller marginell position avses, 
enligt Svedberg, den oklara mellanposition där man varken är förank-
rad/integrerad eller definitivt utslagen/utestängd. Begreppen fattigdom, soci-
al exclusion och marginalisering är knappast entydiga och betydelsen varie-
rar utifrån det sammanhang de används i (Halleröd & Heikkilä 1999).  

Levitas (1998) skiljer mellan tre olika diskurser12 för att beskriva de soci-
alpolitiska strategierna i Europa med syfte att förhindra marginalisering och 

12 Levitas beskriver begreppet “diskurs”, som  ”to talk about the language of politics as a 
discourse…means that sets of interrelated concepts act together as a matrix through which we 
understand the social world. As the matrix structures our understanding, so it in turn governs 
the paths of action which are open to us” (Levitas 1998 s.3). 
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social utestängning, nämligen “the redistributive discourse” (RED), ”the 
social inclusion discourse” (SID) och ”the moral underclass discour-
se”(MUD). I samtliga diskurser betonas, enligt Levitas, arbete i någon form 
som en viktig förutsättning för människors integrering i samhället, men dis-
kurserna har olika perspektiv dels på de bakomliggande orsakerna till att 
människor blir arbetslösa och bidragstagare, dels på vilka politiska strategier 
som bäst kan lösa den typen av problem (se också Aust & Arriba 2005).  

Den restributiva eller omfördelande diskursen (RED) betonar marginali-
sering och utestängning som främst orsakade av ojämlika sociala och eko-
nomiska resurser i samhället, med ursprung i  samhällsstrukturen, i arbets-
marknadens förutsättningar och de sociala trygghetssystemens utformning 
och funktion. Socialbidragstagande ses i första hand som en konsekvens av 
brist på arbete, ineffektiva byråkratier eller otillräckliga transfereringssy-
stem, exempelvis arbetslöshetsersättning. Diskursen framhäver människors 
rättigheter till ett socialt värdigt liv och tillgång till arbete och inkomst i nå-
gon form, exempelvis genom arbetsmarknads- eller sysselsättningsåtgärder. 
Full sysselsättning, minskad ojämlikhet och omfördelning av resurser (såväl 
ekonomiska som sociala välfärdstjänster) ses som lösningen på marginalise-
ring och utestängning. Förutom generösa ekonomiska bistånd behövs andra 
typer av socialt stöd. Tanken är att individen är förfördelad i olika avseenden 
(utbildning, arbetslivserfarenheter, sociala resurser etc.) och att detta bör 
kompenseras så att individen kan utveckla sin personliga kompetens (”hu-
man capital development”) och förstärka sina möjligheter att på sikt komma 
ut på arbetsmarknaden. Individuell kompetenshöjning, uppstramning av 
administrativ verksamhet och samarbete mellan berörda myndigheter, exem-
pelvis socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa samt ändrade re-
gelverk för transfereringar är några tänkbara åtgärder.  

Den socialt inkluderande diskursen (SID) framhåller arbete på den regul-
jära arbetsmarknaden som enda sättet att integrera de arbetslösa i samhället; 
arbetslöshet och inaktivitet leder till marginalisering eller utestängning. 
Grundsynen är att människor vill arbeta men välfärdsstatens ”passiva” trans-
fereringssystem och otillräckliga arbetsincitament kan låsa in människor i 
långvarigt bidragstagande, d.v.s. ju mindre nytta individen får av arbete i 
relation till vad han/hon får som arbetslös i form av inkomst och fritid, desto 
mindre är incitamentet för den arbetslöse att ta ett arbete. Övergången från 
bidrag till arbete skall underlättas genom arbetsincitament som motiverar – 
eller i sista hand tvingar – individen att söka och antaga erbjudet arbete. Dis-
kursen betonar att rättigheter skall knytas till skyldigheter. Individen har inte 
bara rättighet till arbete eller bistånd i någon form utan också skyldighet att 
antaga erbjudanden om arbete eller insatser som leder till arbete för att erhål-
la ekonomiskt bistånd. I annat fall utgår sanktioner i fom av reducerat eller 
uteblivet bistånd.

Den moraliska fattigkultursdiskursen (MUD) framhäver moraliska och 
kulturella faktorers betydelse för marginalisering och utestängning. Generö-
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sa välfärdssystem och ekonomiska bistånd bidrar till att underminera männi-
skors arbetsmoral och medföra en passivitet och beroende (”dependency”), 
som leder till allt större biståndsbehov. Diskursen har fokus på individens 
beteende snarare än samhällsprocesser och bygger på tankegångar om sär-
skilda ”fattigkulturer” bestående av individer eller grupper som är oförmög-
na eller ovilliga att bryta med sin livsstil för att arbeta, eftersom de antas ha 
utvecklat normer, värderingar och beteenden som skiljer sig från den övriga, 
arbetande befolkningens (Murray 1984). Problemen betraktas som varaktiga 
och chanserna till förändring små. Låga bidrag och arbetstvång kan göra 
biståndet mindre attraktivt och medföra att färre söker bistånd.  

Den norske forskaren Espen Dahl (2003) har aktualiserat ytterligare en 
diskurs i sin forskning om aktiveringsprogram riktade till bidragstagare inom 
socialtjänsten, vilken han benämnt den ”paternalistiska diskursen” (PAD). 
Diskursen har vissa likheter med MUD och bygger på antaganden om att 
generösa välfärdsprogram undergräver människors vilja att försörja sig själ-
va och därmed skapar passiva bidragstagare. Men i PAD framhålls också 
välfärds-byråkratins och socialsekreterarnas alltför tillåtande och kravlösa 
förhållningssätt som en betydelsefull del i den passiviseringsprocess som 
gynnar beroende. Diskursen har också, enligt min mening, vissa inslag av 
SID och dess antaganden om välfärdsorganisationens betydelse för männi-
skors beteende, men i PAD betonas välfärdsbyråkratins uppfostrande roll att 
leda ”ovilliga” arbetstagare till självförsörjning. Den paternalistiska diskur-
sen grundar sig på antaganden formulerade av paternalismens starke före-
språkare, den amerikanske forskaren Lawrence Mead. För att råda bot på 
”beroendet” måste, enligt Mead (1997), individens skyldigheter att försörja 
sig själv betonas – dvs ett tydligt moraliskt budskap om att vilket arbete som 
helst är bättre än bidrag skall framföras – och sociala förmåner kopplas till 
krav på motprestationer, i form av i första hand reguljärt arbete. Mead 
(1997) definierar paternalism som  

”social policies aimed at the poor that attempt to reduce poverty and other so-
cial problems by directive and supervisory means. Programs based on these 
policies help the needy but also require that they meet certain behavioral re-
quirements, which the programs enforce through close supervision. These 
measures assume that the people concerned need assistance but that they also 
need direction if they are to live constructively” (a.a. s.2).   

Genom stöd och ledning kan den enskilde förändra sitt beteende och lära sig 
inse och att ta konsekvenserna av sina handlingar (Mead 1992, 1997). Soci-
altjänsten roll blir att genom tydliga krav hjälpa bidragstagaren att se sina 
möjligheter och återfå sin initiativförmåga och framför allt – att inskärpa 
arbets- och försörjningsmoral. Tvingande åtgärder och sanktioner är vitala 
delar i diskursen. 
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Som framgått av tidigare avsnitt jämförde jag i avhandlingens empiriska 
studie två arbetssätt karakteriserade till stora delar av olika diskurser. Uppsa-
lamodellen betraktar jag som ett exempel på ett aktiveringsprogram präglad 
av den paternalistiska diskursen (PAD) vad gäller synen på orsakerna till att 
människor blir bidragstagare, och på strategier för att få bidragstagarna att 
försörja sig själva. Program med paternalistiska utgångspunkter har i hög 
grad fokus på att förebygga ”beroende”, betonar bidragstagandet som ett 
individuellt problem och bidragstagarens tvingande skyldigheter till motpre-
stationer och följer upp genom kontroller och sanktioner i form av bidrags-
reduktion. Diskursen representerar vad jag i tidigare avsnitt om begreppsde-
finitioner beskrivit som ett ”hårt” aktiveringsalternativ knutet till några för 
workfare typiska karakteristika. Jämförelsemodellen i min studie ser jag som 
ett exempel på den redistributiva diskursen (RED) och som representativ för 
en ”traditionell” svensk handläggning av socialbidrag i början av 1990-talet, 
i vilken fokus i högre grad läggs på individens sociala rättigheter och behov 
av stödjande insatser innan han/hon kan lämna bidragstagandet för arbete 
eller annan typ av sysselsättning. Diskursen representerar således ett tradi-
tionellt arbetssätt under den tid som undersökningen avser, innan strängare 
aktiveringskrav för vissa grupper infördes i sociallagstiftningen år 1998 och i 
aktivitetsgarantin år 2000 och därmed inslag av andra diskurser infogades i 
det sociala arbetet med bidragstagare (Kautto et al. 2001, Aust & Arriba 
2005).  

Eftersom det övergripande syftet i avhandlingen är att belysa huruvida so-
cialtjänstens aktiveringskrav med villkorat bistånd är framgångsrika eller 
inte, med avseende på att underlätta för människor att gå från bidrag till ar-
bete eller utbildning, genomförde jag en effektutvärdering i vilken jag jäm-
förde de båda arbetssätten. I nedanstående avsnitt redogör jag för hur jag 
gick tillväga när jag samlade in, systematiserade och analyserade mitt mate-
rial.
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Utvärdering av effekterna av sociala program 

Det finns ingen entydig och av alla erkänd definition av av begreppet utvär-
dering, definitionen varierar och har olika betydelse och omfattning i utvär-
deringslitteraturen13. Utvärderingar som görs med anspråk på vetenskaplighet 
benämns vanligen utvärderingsforskning (”evaluation research”) för att skil-
ja dem från mer deskriptiva och generella ”värderingar” av olika fenomen. 
Utvärderingsforskning karakteriseras av att den sker enligt särskilda kvali-
tetsregler varav ett minimikrav är systematisk insamling av data med ett 
klargjort syfte (Vedung 1991, Franke-Wikberg 1992). Syftet är vanligen att 
på något sätt belysa förhållandet mellan (officiella) mål, medel och resultat 
eller konsekvenser, det vill säga vilken effekt en åtgärd har i förhållande till 
de problem och mål som definierats (Eliasson & Sunesson 1990).  

I utvärderingsforskningen skall en värdering/bedömning göras av något, 
med utgångspunkt från mål, intressen eller förväntningar vilket innebär att 
utvärderaren måste fastställa dels de mått (kriterier) som svarar mot målen, 
dels vad utfallet skall värderas mot (exempelvis kontroll- eller jämförelse-
grupp). Ett centralt problem i utvärdering är att fastställa värdet av eller kva-
liteten på den verksamhet som är föremål för granskning. På basis av empi-
riska studier skall en bedömning av om en verksamhet är framgångsrik eller 
misslyckad i förhållande till vissa uppställda mål eller kriterier göras. Det är 
långt ifrån självklart vilka kriterier på utfall forskaren skall välja. Kriterier 
kan exempelvis väljas med utgångspunkt från officiella mål, målgruppens 
behov, klienternas krav och förväntningar eller vilken nytta verksamheten 
gör (Fournier 1995, Shadish et al. 1991, Johansson 1992, Bergmark 2000).  
Vad som skall undersökas och hur man skall bedöma och värdera de utvalda 
utfallskriterierna blir i alla former av utvärderingar en komplicerad uppgift.  

Utvärderingen kan ha olika funktioner, exempelvis vara av kontrollerande 
art eller tjäna som underlag för olika handlingsalternativ i ett förändringsar-
bete, men den bedömning som görs avser att vara användbar i praktiska be-
slutssituationer (Vedung 1991, Eliasson & Sunesson 1990). Många gånger 
används utvärdering som ett styrinstrument för att kontrollera hur de centrala 
målen uppfylls av decentraliserade verksamheter, exempelvis kommunernas 
socialtjänst. Avsikten kan vara att ge politiker och beslutsfattare återkopp-
ling på fattade beslut, att utgöra underlag för prioriteringar och förändringar 

13 För exempel och diskussion om olika definitioner, se också exempelvis Scandinavian Jour-
nal of Social welfare nr 2 1998: Special Issue Evaluation research and social work.  
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av verksamheter eller ge grupper och enskilda, som medborgare eller bruka-
re, ett viktigt underlag för att bedöma och välja mellan olika alternativ.  

Offentliga insatser kan utvärderas på många sätt, och utvärderingsmodel-
lerna benämns ofta med utgångspunkt från de värdekriterier som olika aktö-
rer eller intressenter väljer att använda för att bedöma verksamheten eller 
med utgångspunkt från den metodansats som utvärderingen har. Vedung 
(1991, 2002) har typologiserat utvärderingsmodeller på basis av de grund-
läggande värdekriterier som används för att bedöma resultaten av en inter-
vention eller verksamhet. Han skiljer mellan s.k. substansmodeller vilka är 
inriktade på verksamhetens resultat i sak och ekonomiska modeller vilka 
också beaktar verksamhetens kostnader. Exempel på substansmodeller är 
måluppfyllelsemodeller, brukarorienterade modeller, intressentmodeller och 
professionella modeller och exempel på ekonomiska modeller är produktivi-
tets- och effektivitetsmodeller. I utvärderingslitteraturen är det vanligt att 
ange två huvudgrupper av utvärderingsmodeller som tar fasta på använd 
metod, nämligen summativa utvärderingar (resultat/effektutvärderingar) och 
formativa utvärderingar (processutvärderingar) (Scriven 1974). I den första 
gruppen är den huvudsakliga frågeställningen om interventionen haft förvän-
tad effekt – hur eller på vilket sätt är av mindre betydelse – och undersök-
ningsdesignen har som regel en kvantitativ ansats. I den senare gruppen stu-
derar man processen inom verksamheten och lägger större vikt vid att under-
söka hur ett utfall framkommit än att undersöka själva utfallet eller produk-
ten och ofta har utvärderingen en kvalitativ uppläggning. Effekt- och 
processutvärderingar betraktas ofta som motsatta. Under senare år har dessa 
perspektiv i stället kommit att betraktas som kompletterande och kombina-
tioner av effekt- och processutvärderingar i vilka flera metoder används har 
ibland rekommenderats för att få fördjupad kunskap om sociala fenomen 
(Cheetham 1994). Kvalitativa metoder i utvärderingar är ofta explorativa till 
sin karaktär och kan vara särskilt värdefulla i utvärderingens inledande fas 
medan kvantitativa metoder, med sin strängare verifikationslogik, har sin 
styrka vid prövning av hypoteser. Ofta rekommenderas att kvalitativa och 
kvantitativa metoder används parallellt i utvärderingar, exempelvis genom 
triangulering, det vill säga en kombination av multipla metoder i analysen av 
samma fenomen. 

I samband med utvärderingar av offentlig verksamhet skiljer man ofta på 
måluppfyllelse-, effekt-, effektivitets- och implementeringsevalueringar (De-
lander & Niklasson 1987). I måluppfyllelsemodellen granskar utvärderaren 
om resultaten överensstämmer med de beslutade insatsmålen. I effektutvär-
deringen granskas resultaten i relation till målen men också om detta i så fall 
beror på insatsen och utvärderaren måste därför utgå från alternativa hand-
lingsstrategier där minst två alternativ studeras med avsikt att finna insatsers 
effekter. Effektivitetsutvärderingar inbegriper som regel kostnadsanalyser 
och studerar för- och nackdelar på flera politikområden. Implementerings-
studier avser frågor om bakgrund och genomförande av insatser.  
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Utvärdering av sociala program
Den utvärderingsmodell som används vid granskning av sociala program och 
som också används i denna avhandling är effektutvärdering, där målet är att 
granska resultaten av Uppsalamodellens intentioner genom att jämföra mo-
dellen med en alternativ modell. Den amerikanska forskaren Carol Weiss 
(1972) har definierat sociala program som institutionella verksamheter med 
syfte att påverka levnadsvillkoren för någon kategori av människor. Weiss 
formulerade effektutvärderingens syfte och huvudfråga – att besvara vilken 
effekt olika insatser har enligt följande:  

”The purpose of evaluation research is to measure the effects of a program 
against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subse-
quent decision making about the program and improving future program-
ming. Within that definition are four key features: ”To measure the effects” 
refers to the research methodology that is used, ”The effects” emphasizes the 
outcomes of the program, rather than its efficiency, honesty, morale or adher-
ence to rules or standards. The comparison of effects with goals stresses the 
use of explicit criteria for judging how well the program is doing. The con-
tribution to subsequent decision making and the improvement of future pro-
gramming denote the social purpose of evaluation” (a.a. s.4).  

I utvärderingar av sociala program bör, enligt Weiss, den övergripande frå-
gan handla om i vilken grad ett program lyckas nå målen, om ett visst pro-
gram A lyckas bättre än ett annat program B att nå ett mål, vilken kompo-
nent i programmet som är det mest verksamma, för vilka deltagare i pro-
grammet framgången är störst etc. Frågeställningen kan variera,  

”but the basic notion is the same: there are goals, there is a planned activity 
aimed at achieving those goals, there is a measure made of the extent to 
which the goals are achieved. In evaluation there is also the expectation that 
controls are set up so that the researcher can tell whether it was the program 
that led to the achievement of goals rather than any outside factors such as 
the maturing of the participants, improvement in the economy, and so on” 
(a.a. s.24). 

Effektfrågan är emellertid på många sätt svårlöst, bl a uppkommer frågan om 
det är insatsen eller något annat som orsakat resultaten. För att lösa detta 
problem finns olika metoder i syfte att minimera osäkerheten. Utvärderingar 
med syftet att studera sociala program och effekterna av en eller flera insat-
ser kan vara av både experimentell och icke-experimentell art, var och en 
med sina fördelar och nackdelar.

Den klassiska utvärderingsdesignen har varit experiment, som omfattar 
mätning av relevanta variabler för åtminstone två jämförbara grupper, där 
fallen är slumpmässigt fördelade på en experimentgrupp som erhåller en 
insats eller deltar i ett program och en kontrollgrupp som inte gör det. Indi-
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viderna i de två grupperna följs under en viss tid för att man skall kunna 
uppskatta insatsernas relativa effekter och besvara frågor om vilka insatser 
som fungerar bättre än andra, för vilka individer och för hur lång tid. Sociala 
experiment har varit vanliga främst i USA, som har en rik erfarenhet av så-
dan utvärderingsforskning, men mindre vanliga i Europa14. I Sverige är de 
ytterst sällsynta. Metoden kan av flera skäl – bland andra ideologiska, meto-
dologiska och etiska – vara problematisk eller omöjlig att genomföra vid 
studier av den sociala praktiken, exempelvis kan socialarbetarna ifrågasätta 
att bara vissa klienter erbjuds insatsen, klienterna kanske inte är tillräckligt 
många för att man skall få tillräckligt stora grupper och faktorer i omvärlden 
eller i det sociala programmet/insatsen kan förändras.

Det kan därför ofta vara motiverat att i stället använda icke-
experimentella utvärderingar (kvasi-experiment) i vilka en jämförelsegrupp 
konstrueras för att vara så lik experimentgruppen som möjligt med hänsyn 
till relevanta variabler. I dessa utvärderingar sker alltså ingen slumpmässig 
fördelning av individerna till experiment- och kontrollgrupp. Andra faktorer 
avgör fördelningen, exempelvis lagstiftning, lokala riktlinjer och regler eller 
självselektion – det vill säga att individerna själva väljer grupp. Statistiska 
metoder används ofta för att korrigera för skillnader som kan finnas mellan 
de båda grupperna. Svårigheten är att konstruera en adekvat kontrollgrupp 
och därigenom säkerställa jämförbarheten. Det är viktigt att det finns tidsse-
riedata för individuella bakgrundsfaktorer och för utfallsvariablerna både för 
experimentgruppen och jämförelsegruppen så att man kan få en bild av för-
loppet i båda grupperna. Undersökningsperioden bör vara relativt lång för att 
effekterna av insatsen ska kunna avgöras; över tid kan effekterna variera, 
korttidseffekter kan t ex vara annorlunda än långtidseffekter. Eftersom effek-
ten alltid bedöms i relation till en jämförelsegrupp är det också viktigt att 
omvärldsfaktorer, exempelvis arbets- och utbildningsmarknad är desamma 
för grupperna. I gynnsamma fall har man både före- och efterdata för båda 
grupperna. I utvärderingssammanhang förekommer också före-efter-studier 
utan kontrollgrupp eller jämförelsegrupp, i vilka ett antal individer studeras 
före, under och efter en insats. Problemet är att man inte kan kontrollera för 
om förändringar orsakas av insatsen eller av andra faktorer i omvärlden och 
resultaten går därför inte att med säkerhet knyta till insatsen.  

Effektutvärderingen av Uppsalamodellen –
en kvasiexperimentell design
Den utvärdering jag genomförde av Uppsalamodellen var en effektutvärde-
ring med kvasiexperimentell design. Denna typ av utvärderingar ställer sär-

14 Se exempelvis Giertz 2000 och Giertz 2004 för översikter över design, tillämpning och 
erfarenheter av experimentella utvärderingar av sociala aktiveringsprogram i USA. 
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skilda krav på problembearbetning och metod vid genomförandet, vilket 
framgått ovan. Jag använde därför flera olika metoder vid datainsamlingen 
av såväl kvalitativ som kvantitativ art. Förutom genomgång av relevant litte-
ratur med anknytning till de studerade kommundelarna studerade jag verk-
samhetsrapporter och annat informationsmaterial, bearbetade lokal statistik 
om demografiska och sociala förhållanden i Uppsala kommun och de två 
kommundelarna,  genomförde djupintervjuer och gruppintervjuer med led-
ning och personal, samt samlade in individdata via sociala akter och ett na-
tionellt register. Utvärderingen bygger på en för studien särskilt upprättad 
databas, omfattande ett stort material med longitudinella data och många 
variabler på individnivå, som jag samlat in via sociala akter och register, 
vilket innebär att jag undersökt vad som händer över tid med bidragstagare 
som påbörjat sitt bidragstagande ett visst år. Det är också en kohortstudie där 
jag följer två kohorter; den ena påbörjade biståndstagandet 1990 och den 
andra påbörjade biståndstagandet 1992. Denna typ av effektutvärderingar är 
fortfarande relativt sällsynta i internationell forskning och finns ännu inte så 
vitt jag vet redovisade i Sverige. I det följande beskriver jag arbetsprocessen 
vid utvärderingen. 

Utvärderingen genomfördes i fem steg, vilka innebar att  
formulera mål och operationalisera dessa i mätbara kriterier,  
konstruera en jämförelsegrupp,  
noggrannt studera arbetssätten i interventionsgruppen och jämförelse-
gruppen,  
samla in kvalitativa och kvantitativa data och slutligen 
genomföra dataanalysen. 

Det första steget, att formulera mål och operationalisera dessa i mätbara kri-
terier, innebar främst att granska modellens programidé, det vill säga den 
delvis uttalade, delvis implicita ”teori” som låg till grund för arbetssättet – 
vilket i sig omfattade flera steg med flera olika arbetsmetoder. Jag definiera-
de utvärderingsfrågorna och motsvarande utfallsvariabler (beroendevariab-
ler) efter de mål, som angivits som Uppsalamodellens intentioner (se artikel 
III för en preciserad beskrivning av tillvägagångssätt). I syfte att utvärdera 
effekterna av handläggningsmetoder för socialbidragstagarna finns naturlig-
vis också andra kriterier än de jag valde, exempelvis den enskildes möjlighet 
att hantera problematiska livsvillkor, uppleva acceptabel livskvalitet eller 
vara tillfreds med socialtjänstens bemötande och insatser. Sådana effekter 
kan innebära att den enskilde individen får nya kunskaper, bättre självförtro-
ende etc. vilket naturligtvis kan vara av stort värde för denne. Jag har inte 
alls berört sådana frågeställningar, vilka ofta kräver andra metoder än de 
som jag använt, exempelvis observationer, enkäter eller intervjuer. Studien 
bygger dessutom på retrospektiva akt- och registerdata och det har därför 
inte varit möjligt att studera denna typ av frågor. För undersökningar med 
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avsikt att studera sådana frågor bör genomförandet ha rimlig tidsmässig rela-
tion till insatserna och helst omfatta en prospektiv design för att klienterna 
synpunkter skall kunna utforskas och tas till vara15.

Nästa steg var att konstruera en jämförelsegrupp så lik undersöknings-
gruppen som möjligt med hänsyn till relevanta bakgrundsfaktorer. Avsikten 
var att resultaten skulle kunna knytas till de studerade arbetsmetoderna och 
inte bero på andra faktorer. Uppsalamodellen praktiserades i en av Uppsalas 
dåvarande fjorton kommundelar16 och jämförelsegruppen valdes i den kom-
mundel i samma stad som med avseende på demografiska och sociala förhål-
landen var mest likvärdig (se avhandlingens andra del, bilaga 2 till artikel I, 
för den jämförande beskrivningen av kommundelarna i undersökningen med 
avseende på demografiska och sociala förhållanden). Eftersom kommunde-
larna ingår i samma kommun har invånarna tillgång till samma arbetsmark-
nad och utbildningsutbud och socialtjänstens bidragsnormer är de samma. 
Därigenom uppnås kontroll över några relevanta förhållanden i omvärlden 
som har betydelse för studiens resultat.  

Det tredje steget var att studera arbetssätten i Uppsalamodellen och den 
jämförda modellen. För studiens syfte krävdes att jämförelsegruppen verkli-
gen fick en annan typ av handläggning, gärna representativ för den ”traditio-
nella” handläggningen av socialbidrag i landet, som kan sägas följa den s.k. 
redistributiva diskursen (se ovan). Det var väsentligt att redovisa på vilket 
sätt de två modellerna skiljde sig åt och om de överensstämde på några om-
råden. Begreppen modell och metod kan framstå som entydiga arbetssätt 
men i praktiken har det visat sig att de spänner över mycket olika typer av 
aktiviteter och att det finns varierande ställningstaganden och beslut bland 
socialarbetare verksamma inom det som ytligt sett kan betraktas som en 
konsistent arbetsmodell (Bergmark & Lundström 1998, Östberg, Wåhlander 
& Milton 1999). Oklarhet om det sociala arbetets innehåll, avsaknad av pre-
ciseringar av olika insatser och osäkerhet om de av socialtjänsten presente-
rade metoderna i realiteten representerar ett stabilt och systematiskt arbets-
sätt ställer särskilda krav på utvärderingar som inte har experimentell design.  

För min del var en väsentlig del av studien att genom intervjuer med rele-
vanta personer inom socialtjänsten (både chefer och handläggare) få detalje-
rade och konkreta uppgifter om respektive arbetssätt som komplement till 
litteratur och verksamhetsdokument med avsikt att kunna analysera och de-
finiera modellerna, vad de innefattade och vad som skiljde dem åt. Beskriv-
ningen av Uppsalamodellen bygger i första hand på Rönnlund (1992). Ka-

15 Vedung (1991) anger den “brukarorienterade” utvärderingen som en modell som utgår från 
brukarnas eller klienternas önskemål och förväntningar. Eliasson (1995) betraktar klientper-
spektivet i social utvärderingsforskning som en självklar utgångspunkt. Metoder i syfte att 
stödja klienter att kritiskt utvärdera den service de erhåller har beskrivits av bl a Croft & 
Beresford (1996) och Quereshi (1997). I vissa fall har klienter engagerats direkt i utvärdering-
arnas uppläggning (Krogstrup 1996). 
16 Vid omorganisation i Uppsala kommun lades kommundelarna ned 1 januari 2003. 
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rakteristiken av arbetet i jämförelsemodellen utgår från måldokument och 
verksamhetsrapporter från socialtjänsten. Beskrivningarna av arbetsmeto-
derna utifrån skriftligt material – i detta fall Rönnlund (1992) samt måldo-
kument och verksamhetsrapporter från socialtjänsten i de två kommundelar-
na – är av olika skäl inte problemfria som uttryck för hur man faktiskt arbe-
tar. Ideala mål och normer överensstämmer inte alltid med praktiken. Möj-
ligheten att vissa delar av Uppsalamodellen övertagits av socialbidrags-
handläggarna i den jämförda modellen fanns. Mina beskrivningar av 
utgångspunkter, organisation och arbetssätt i de två modellerna redovisades 
och diskuterades också vid ett par gemensamma seminarier med samtliga 
intervjupersoner. I verksamheter präglade av breda mål och osystematiskt 
beskrivna insatser, exempelvis socialt arbete, framstår värdet av att forskare 
och praktiker tillsammans definierar arbetsmetoders mål och innehåll samt 
kriterier på utfall som betydelsefullt (se artikel II för beskrivning av samver-
kan mellan forskning och praktik kring utvärderingen). 

Genom djupintervjuer (med hjälp av den intervjuguide som redovisas 
nedan) med ett antal nyckelpersoner, som var verksamma vid socialkontoren 
båda de aktuella tidsperioderna år 1990 och år 1992 och som deltagit aktivt i 
det arbetssätt som tillämpats, försökte jag därför att – med reservation för 
minnesfel, glömska och kanske tillrättalagd information – få en så rättvis 
bild som möjligt av arbetsmetoderna. Svårigheter att i efterhand bedöma vad 
som verkligen gjordes och vad som var retorik är naturligtvis ofrånkomliga. 
Totalt sex personer, tre från respektive socialkontor, intervjuades enskilt. I 
intervjuer om Uppsala-modellen deltog socialchefen och två socialsekretera-
re, i intervjuer om jämförelsemodellen deltog socialchefen, en gruppledare 
och en socialsekreterare.  

Intervjuerna genomfördes enligt en för studiens syfte utarbetad intervju-
guide, och dokumenterades med hjälp av bandspelare. Intervjuguiden omfat-
tande fyra övergripande områden som berörde arbetssätten vid socialkonto-
ren de aktuella åren:
1. Mål och ideologi/utgångspunkter: Vilka var förutsättningarna och ut-

gångspunkterna för socialbidragshandläggningen på socialkontoret år 
1990 och 1992? Vilka lokala politiska mål och riktlinjer fanns förutom 
centrala direktiv? Skedde några förändringar i organisation och arbets-
metod under och mellan dessa år?  Vilka synpunkter hade du på målen, 
arbetsmetoden och resultaten?

2. Organisation och personal: Hur såg organisationen ut 1990 och 1992? 
Hur var samarbetet organiserat inom olika delar av socialkontoret, för-
valtningen och andra myndigheter, såsom arbetsförmedling och försäk-
ringskassa? Vem var arbetsledare? Vem ansvarade för den enskilda 
handläggningen av socialbidrag, ekonomiassistent och/eller socialsekre-
terare?  Hur många socialbidragsärenden svarade respektive handläggare 
för?
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3. Målgrupper: Vilken målgrupp var arbetsmetoden riktad till: Alla som 
sökte ekonomiskt bistånd eller särskilda grupper? Skedde någon arbets-
mässig uppdelning i ”svåra” och ”enkla” ärenden?  

4. Arbetssätt: Vilka karakteristika hade arbetsmetoden 1990 och 1992? 
Skiljde sig metoden från tidigare handläggningsmetoder vid kontoret? 
Hur länge fick den bidragssökande vänta på första besökstid? Vilken in-
formation och rådgivning gavs den bidragssökande? Vad hände vid det 
första besöket: vem tog emot, vilka kontroller gjordes inför nybesök? 
Hur skedde bedömningen av den bidragssökandes behov av bistånd och 
vilka var kriterierna? Hur skedde utredning och beslut och vem/vilka var 
involverade? Hur ofta skulle bidragstagaren besöka socialsekreteraren? 
Vilka krav ställdes på bidragstagaren och hur följdes dessa upp? Gjordes 
någon överenskommelse/handlingsplan tillsammans med bidragstaga-
ren? Vilket samarbete fanns med andra delar av socialförvaltningen 
och/eller andra myndigheter? Hur ofta anordnades gemensamma arbets-
möten inom kontoret och mellan myndigheter och vilka deltog? Gjordes 
någon uppföljning efter bidragstidens slut om resultat, livsvillkor för bi-
dragstagaren? Vilka var dina personliga synpunkter på och erfarenheter 
av den tillämpade handläggningsmetoden? 

Utifrån svarens innehåll och karaktär har sedan olika följdfrågor fritt kunnat 
formuleras. De personliga intervjuerna bidrar – utöver beskrivningen av 
arbetssätt – också till ökade kunskaper om sammanhang och processer i de 
lokala organisationerna. Någon mer utvecklad kvalitativ analys av intervju-
materialet har emellertid aldrig varit aktuell, utan det har i första hand an-
vänts som underlag för tolkningar av de kvantitativa data som redovisas.  

Det fjärde steget omfattade datainsamlingen av uppgifter på individnivå. I 
Tabell 1 redovisar jag den urvalsprocess jag genomförde i syfte att skapa 
studiens individdatabas ur de sociala personakterna.  

Tabell 1. Antal individer/sociala personakter i urvalsprocessens olika steg 
vid framtagning av studiens individdatabas  
(U=Uppsalamodellen, J=jämförelsemodellen)
Ansökningsår och arbetsmodell 1990  1992  Summa 

U J  U J  U J Totalt 

Antal individer i socialbidrags-
   registret 149 656  374 709  523 1 365 1 888 
Antal individer i undersöknings-
   populationen 149 256  374 430  523    686 1 209 
Antal individer enligt urvals- 
   kriterierna   59 100  200 156  259    256    515 
Antal individer i studien   59 100  198 152  257    252    509 
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Ur Uppsala kommuns centrala socialbidragsregister tog jag fram samtliga 
arbetslösa bidragstagare som under åren 1990 och 1992 var aktuella i de två 
jämförda arbetsmodellerna, sammanlagt 1888 individer. Eftersom antalet 
arbetslösa bidragstagare var betydligt större i jämförelsemodellen (1365 
individer) än i Uppsalamodellen (523 individer) drog jag ett slumpmässigt 
urval i jämförelsemodellen i syfte att få antalsmässigt likvärdiga undersök-
ningsgrupper. De sociala personakterna för de på detta sätt framtagna 1209 
individerna (523 individer i Uppsalamodellen och 686 individer i jämförel-
semodellen) gick jag tillsammans med en medarbetare igenom med utgångs-
punkt från studiens urvalskriterier. Urvalskriteriena för de individer som 
skulle ingå i studien var att de skulle ansökt om ekonomiskt bistånd något av 
åren 1990 och 1992 med arbetslöshet som främsta orsak samt att de be-
dömts som arbetsföra och att de åldersmässigt tillhörde arbetskraften. En-
ligt det första kriteriet ingick endast individer som ansökt om bidrag de aktu-
ella åren eftersom min avsikt var att följa bidragshandläggningen för varje 
individ från aktualisering till avslut (se avhandlingens andra del, artikel I för 
utförligare diskussion om urvalskriterierna). Merparten av de individer som 
uteslöts ur studien uppfyllde inte detta första kriterium utan hade en pågåen-
de bidragsperiod som också kunde täcka delar av de för studien intressanta 
åren. Samtliga urvalskriterier uppfylldes av sammanlagt 515 individer för 
vilka data omfattande individkarakteristika, den sociala interventionens ka-
raktär och utfallet på individnivå dokumenterades enligt det kodningsinstru-
ment jag dessförinnan utarbetat (se nedan). När felkodningar och dubletter 
rensats bort kvarstod 509 individer (257 individer i Uppsalamodellen och 
252 individer i jämförelsemodellen) vilka utgör studiens databas. 

Bidragstagarna följdes cirka fem respektive cirka sju år framåt i tiden. Da-
tamaterialet samkördes med SCB:s register ÅRSYS17 för att främst komplet-
tera information om individernas utbildning och sysselsättning åren 1985-
1994 och om deras nationalitet och vistelsetid i Sverige.

Studien byggde således på en särskild för studiens ändamål skapad data-
bas omfattande ett stort material av longitudinella data med många variabler 
på individnivå. Inför studien utarbetades ett kodningsinstrument, d.v.s. en 
beskrivande variabellista i syfte att systematisera informationen i socialtjäns-
tens akter och definiera variablerna. Datakvaliteten studerades först utifrån 
ett 20-tal akter i en pilotstudie, vilken låg till grund för den egentliga studien. 

På detta sätt kunde en mycket informationsrik och kvalitetskontrollerad 
databas byggas upp (se avhandlingens andra del, bilaga 1 till artikel I, för 
beskrivning av studiens variabler). Informationsrika och tillförlitliga data är 
naturligtvis grunden för alla utvärderingar och bristen på tillräckligt stora 
datamaterial av god kvalitet anges ofta som ett hinder att genomföra effekt-

17 ÅRSYS är en förkortning av Statistiska centralbyråns register Årlig regional sysselsätt-
ningsstatistik 1985-1994 och omfattar samtliga folkbokförda personer i Sverige per den 31 
december.  
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utvärderingar inom socialt arbete. Hittills har aktmaterial från socialtjänsten 
använts i begränsad omfattning av skandinaviska forskare; det finns många 
nackdelar med denna typ av data men också fördelar – om man är uppmärk-
sam på materialets begränsningar och kontrollerar reliabilitets- och validi-
tetsproblem – eftersom de i bästa fall omfattar en riklig mängd av såväl obe-
roende variabler som utfallsvariabler. Sådana problem analyseras i Artikel 
III.

Slutligen bearbetades materialet statistiskt i durations- och regressions-
analyser. Flera olika statistiska modeller användes för att kontrollera resulta-
ten. Analysen av resultaten diskuterades dels i interna forskarseminarier 
anordnade av Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) vid Socialsty-
relsen, dels i ett seminarium med företrädare för socialtjänsten i de kom-
mundelar som ingick i studien. Denna empiriska studie ligger till grund för 
samtliga artiklar som ingår i avhandlingen, vilka sammanfattas i följande 
avsnitt.
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Sammanfattning av artiklarna 

Artikel I
Milton P & Bergström R (1998). Uppsalamodellen och 
socialbidragstagarna. En effektutvärdering.  
I rapporten redovisades en studie med syfte att utvärdera effekterna av hand-
läggnings-metoder för socialbidragstagare i de två ovan nämnda kommunde-
larna i Uppsala kommun 1990 och 1992. Handläggningen av socialbidrag i 
de två modellerna hade som mål att hjälpa klienterna till annan försörjning 
än socialbidrag men använde delvis olika arbetsmetoder för att uppnå syftet. 
I den ena modellen, den så kallade Uppsalamodellen, var intentionerna att 
man genom sin arbetsmetod skulle bidra till att socialbidragstagarna lämnade 
systemet i större utsträckning, efter kortare tid och mer stadigvarande än en 
alternativ handläggningsmetod och att man härigenom kunde minska social-
bidragskostnaderna.  

Förutom genomgång av litteratur, lokala måldokument och rapporter in-
tervjuade jag som framgått ovan chefer och personal inom de aktuella soci-
alkontoren med avsikt att klargöra de två handläggningsmetodernas karakte-
ristika. Uppsalamodellen karaktäriserades – jämfört med jämförelsemodellen 
– av mer noggrann behovsbedömning, mer socialsekreterartid per bidragsta-
gare och tätare besök på socialkontoret, rutinmässiga kontroller av lämnade 
uppgifter och tydligare krav på bidragstagarna att aktivt söka arbete eller 
fullgöra utbildning som villkor för att erhålla socialbidrag. I fokus för studi-
en stod följande empiriska frågeställningar:  

Tar det kortare tid för de bidragstagare som blir föremål för Uppsalamo-
dellen att lämna socialbidragstagandet och bli självförsörjande, än jäm-
förbara bidragstagare som handläggs på annat sätt?  
Kommer bidragstagare i Uppsalamodellen i större utsträckning ut på ar-
betsmarknaden eller i utbildning? 
Finns det skillnader med avseende på beviljat socialbidragsbelopp i Upp-
salamodellen i förhållande till jämförelsegruppen? 
Återkommer bidragstagarna i Uppsalamodellen mer sällan med ny ansö-
kan om socialbidrag? 

Konsekvenser av de olika arbetssätten under olika ekonomiska betingelser 
önskade jag  belysa genom att inkludera data från både 1990, som präglades 



49

av en relativt positiv arbetsmarknad och data från 1992, kännetecknat av 
kraftigt stigande arbetslöshet.

För att uppnå syftet med studien valde jag en jämförelsegrupp, som skulle 
vara så lik undersökningsgruppen som möjligt med hänsyn till relevanta 
bakgrundsfaktorer, samtidigt som bidragstagarna fick en annan handlägg-
ning. Avsikten var att resultaten skulle kunna knytas till de studerade ar-
betsmetoderna och inte bero på andra faktorer vilket framgick av föregående 
avsnitt. Jämförelsegruppen valdes därför i samma kommun vilket medförde 
att arbetsmarknad och utbildningsutbud samt bidragsnorm var densamma för 
invånarna. Valet av jämförelsegrupp grundade sig på Uppsala kommuns 
statistik över samtliga fjorton kommundelar och av vilken det framgick att 
jämförelsegruppen i denna studie i högre grad än övriga tänkbara jämförel-
segrupper överensstämde med undersökningsgruppen med avseende på de-
mografiska och sociala förhållanden.  

Enligt vad som beskrivits ovan, använde jag individuppgifter ur de sociala 
akter som upprättats vid socialbyråerna, och dessa uppgifter samkördes 
SCB-registret ÅRSYS, i syfte att få kompletterande information om indivi-
dernas nationalitet och vistelsetid i Sverige samt om deras utbildning och 
sysselsättning under åren 1985-1994. Den databas jag skapade för studien 
omfattar 509 individer, som ansökt om ekonomiskt bistånd något av åren 
1990 och 1992 och med arbetslöshet som främsta orsak. Individerna kom 
från två socialbyråer med olika arbetssätt. Dessa två kohorter har jag följt 
fram till och med 1996-09-17, d.v.s. uppföljningsperioderna är nästan sju 
respektive nästan fem år.  Samtliga socialbidragstagare som uppfyllde ur-
valskriterierna ingår i den socialbyrå som tillämpar Uppsalamodellen och ett 
slumpmässigt urval har gjorts i jämförelsegruppen. Studien var således en 
longitudinell kohortstudie, eftersom den undersökte vad som hände över tid 
med de människor som påbörjat sitt biståndstagande ett visst år. 

Innan studiens data analyserades, undersöktes hur jämförbara de studera-
de grupperna var med varandra. En jämförelse mellan de två grupperna visa-
de att de skiljde sig åt i flera avseenden. Bland annat hade socialbidragsta-
garna i jämförelsegruppen i högre grad erfarenhet av svensk arbetsmarknad, 
mer sällan invandrarbakgrund och de hade varit bosatta en längre tid i Sveri-
ge jämfört med bidragstagarna i Uppsalamodellen. Bidragstagarna i Uppsa-
lamodellen hade i dessa avseenden en tyngre problembild än jämförelse-
gruppen. Det är svårt att veta orsaken till dessa skillnader. Möjligen kan de 
spegla skillnader i de två modellernas arbetsmetoder på så sätt att socialsek-
reterarnas bedömningar av huruvida en bidragssökande anses vara berättigad 
till socialbidrag eller inte varit olika i de två modellerna, vilket diskuteras 
utförligare i artikel II. De statistiska metoder som tillämpades vid bearbet-
ningen av materialet kompenserade så långt möjligt för skillnaderna, vilket 
beskrivs utförligt i artikel I.  

Materialet bearbetades i univariata och multivariata analyser, i syfte att 
undersöka dels enskilda variablers effekter, dels samvariationen mellan flera 
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variabler som kunde påverka den beroende variabeln i respektive frågeställ-
ning. För att kontrollera att resultaten var robusta analyserades materialet 
även med hjälp av andra statistiska metoder för datamaterial av varaktig-
hetskaraktär än den i studien redovisade Cox proportional hazards model. 
Resultaten av dessa analyser, som inte redovisades i denna studie utan i ett 
separat working paper18, visade att resultaten var stabila oberoende av vilken 
av de statistiska metoderna som användes. I syfte att studera om det fanns 
några skillnader mellan de två handläggnings-modellerna med avseende på 
det utbetalda bidragets storlek användes enkel linjär regressionsanalys 
(OLS).

Resultaten från studien visade, när samtliga orsaker till att socialbi-
dragstagarna lämnar bidragstagandet beaktades, att socialbidragstagarna i 
Uppsalamodellen inte uppbar socialbidrag under kortare tid eller att de hade 
större chanser att få reguljärt arbete eller påbörja utbildning än jämförelse-
gruppen. I studien framkom viss ökad risk att nekas fortsatt bidrag i Uppsa-
lamodellen jämfört med jämförelsegruppen. Risken att inte beviljas fortsatt 
bidrag var större under 1992 än 1990, vilket kan betyda att kravet på motpre-
stationer ökade under perioden. Kvinnor löpte mindre risk att få avslag lik-
som de personer som tidigare haft socialbidrag långvarigt. Resultaten visade 
också att det var vanligare att bidragstagarna i Uppsalamodellen än i jämfö-
relsegruppen återkom med begäran om socialbidrag. Ett skäl kan ha varit att 
Uppsalamodellen ställde alltför höga krav på bidragstagarna att deltaga i 
sådana aktiviteter som var för kvalificerade för deras utbildning eller som 
förutsatte sådana arbetsmarknadserfarenheter som bidragstagaren saknade. 
Ett annat skäl kan ha varit att bidragstagaren förväntades fullgöra sådana 
studie- eller arbetsuppgifter som denne kände sig osäker inför eller inte var 
motiverad att genomföra.  

Uppsalamodellens förespråkare hävdade att kostnaderna för socialbidra-
get kunde reduceras om handläggningen skedde i enlighet med modellen19.
Den enda variabel i studien som något kunde belysa den frågan var storleken 
av beviljat bidragsbelopp till socialbidragstagarna. Resultaten visade att be-
loppets storlek avgjordes, knappast överraskande, främst av bidragstagarnas 
bakgrund och familjesituation, utbildning, arbetslivserfarenhet, invandrars-

18 Milton P & Bergström R (1998b) Work instead of benefit – an evaluation of two social 
regimes in Sweden.  
19 Rönnlund (1992) uppgav att bidragskostnaderna halverades under de första fyra år som 
”Uppsalamodellen” tillämpades, från drygt 10 milj kr 1987 till 5 milj kr 1991. I den lokala 
pressen lämnades också uppgifter om minskade kostnader i ”Uppsalamodellen” jämfört med 
övriga socialbidragsarbetet i kommunen under tiden 1991-1992: mot de ökade kostnaderna på 
ca 22 procent i hela Uppsala kommun ställdes minskade kostnader på  1,7 procent i  den 
kommundel som tillämpade ”Uppsalamodellen” (Uppsala Nya Tidning 23 juli 1994). Jag har 
kontaktat ekonomiavdelningen vid Socialförvaltningen i syfte att få tillgång till den ekono-
miska redovisningen de år denna studie avser. Det visade sig dock vara alltför osäkert om 
relevanta upgifter över huvudtaget gick att få fram och skulle i vart fall kräva alltför stor 
arbetsinsats för att vara  motiverat med avseende på studiens syfte.  
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kap och antal barn. Högre utbildning och tidigare erfarenhet från svensk 
arbetsmarknad minskade socialbidragsbeloppet kraftigt. Studiens resultat 
visade inga skillnader mellan de två studerade socialkontoren i fråga om 
beviljat bidragsbelopp till socialbidragstagare med arbetslöshet som främsta 
bidragsorsak. De lägre totala socialbidragskostnaderna som redovisades i 
den kommundel som praktiserade Uppsalamodellen jämfört med jämförelse-
gruppen kunde inte hänföras till det praktiserade arbetssättet. De lägre soci-
albidragskostnaderna i den kommundel som tillämpade Uppsalamodellen 
kan ha många förklaringar, exempelvis att färre ansågs berättigade till bidrag 
och fler därmed fick avslag på bidragsansökningen. De som ansågs berätti-
gade till bidrag, tycktes emellertid inte drabbas av lägre ersättningsnivåer. 
Andra faktorer än de som här redovisades, exempelvis verksamhetens orga-
nisation, tjänstestruktur och klientgrupper, kunde troligen också ha betydelse 
för de totala socialbidragskostnaderna, vilket visats i andra studier (Jfr Hy-
dén, Kyhle-Westermark & Stenberg 1995).  

Sammanfattningsvis gav resultaten från denna studie, med den upplägg-
ning som valdes, inte stöd för att Uppsalamodellen uppfyllde sina intentioner 
bättre än den valda jämförelsegruppen.  

Studiens resultat bör emellertid tolkas med försiktighet med hänsyn till att 
endast två socialkontor ingick i undersökningen och att grupperna inte var 
helt jämförbara – trots noggranna förberedelser inför studiens genomförande 
med avseende på urval och design och trots de statistiska metoder som an-
vändes för att korrigera för bristande jämförbarhet. Några av studiens resul-
tat gällde samtliga socialbidragstagare, oavsett handläggningsmetod. För 
samtliga socialbidragstagare i studien minskade sannolikheten att lämna 
bidragssystemet för reguljärt arbete ju längre bidragstiden varade, vilket 
överensstämmer med resultat från annan forskning. Sannolikheten att social-
bidragstagarna skulle erhålla arbete på den reguljära arbetsmarknaden var 
störst under det första halvåret som bidragstagare, särskilt under det andra 
kvartalet, då chansen var nästan tre gånger så stor som under första kvartalet. 
Därefter minskade chansen avsevärt att finna försörjning på arbetsmarkna-
den och efter mer än ett år var chansen nästan obefintlig. De faktorer som 
hade störst betydelse för sannolikheten att socialbidragstagarna skulle lämna 
bidragstagandet för arbete på den reguljära arbetsmarknaden var dels tidigare 
erfarenheter av arbete på den svenska arbetsmarknaden, dels det ansöknings-
år som socialbidragstagarna begärde bidrag. Ansökningsårets betydelse av-
speglade den dramatiska förändringen på arbetsmarknaden mellan åren 1990 
och 1992. Chansen för socialbidragtagarna att lämna bidragssystemet för 
reguljärt arbete år 1992 var bara cirka en tredjedel så stor som 1990. Varken 
nationalitet eller kön tycktes ha avgörande betydelse för chansen att lämna 
bidragstagandet för arbete, medan ålder uppvisade ett negativt samband. 
Högre utbildning ökade chanserna att socialbidragstagarna skulle få arbete. 
Såväl sjukdom som tidigare långvarigt socialbidragstagande hade signifikant 
negativa effekter för bidragstagarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Det 
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var relativt få som lämnade socialbidragstagandet för att påbörja eller fullgö-
ra utbildning. Bakgrundsvariablerna nationalitet och tidigare utbildningserfa-
renhet hade viss betydelse – bidragstagare med asiatiskt ursprung och/eller 
med utbildning på gymnasienivå lämnade bidragstagandet för utbildning i 
något större utsträckning än övriga socialbidragstagare.

De undersökta socialbidragtagarna följdes några år efter avslutat bi-
dragstagande, fram till och med september 1996, i syfte att få veta om och 
när de återkom till socialkontoret som bidragssökande. Av de bidragstagare 
där sådana uppgifter fanns, hade 43 procent åter sökt bidrag inom ett år. För 
samtliga socialbidragstagare i studien visade resultaten att det år bidragstaga-
ren ansökt om bidrag hade stor effekt – de socialbidragstagare som ansökte 
om och beviljades socialbidrag år 1990 återkom betydligt oftare än de som 
ansökte om bidrag år 1992. En förklaring kan vara att de personer som trots 
en kärvare arbetsmarknad lyckades lämna bidragssystemet, hade särskilt 
goda förutsättningar i form av utbildning och/eller arbetsmarknadserfarenhe-
ter att få och behålla ett arbete. Sannolikheten för ny bidragsansökan var 
störst i åldersgruppen 20-24 år. Denna åldersgrupp hade under 1990-talet 
utgjort den högsta andelen bland socialbidragstagare och långtidsarbetslösa. 
Nationalitet var av mindre betydelse, även om vissa tendenser fanns – dock 
inte signifikanta skillnader – att individer från ”övriga Europa” mindre ofta 
återkom än svenskar. Tidigare erfarenheter av långvarigt socialbidragstagan-
de ökade sannolikheten för ny ansökan. Anledningen till att socialbidragsta-
garna tidigare lämnat bidragstagandet, d.v.s. erhållit arbete, AMS-arbete, 
utbildning eller fått avslag på grund av att de inte uppfyllt socialtjänstens 
krav, tycktes något förvånande inte spela någon roll för sannolikheten att 
återkomma med ny begäran om bidrag.  

Artikel II

Milton P (2000a). Mind the Gap. Translating Practice Problems into 
Research Questions in an Evaluation of a Welfare Program.   
Syftet med denna artikel var att redovisa några erfarenheter av samarbetet 
mellan forskare och praktiker i den effektutvärdering av ett socialt program, 
som redovisats i artikel I, särskilt med avseende på att identifiera och formu-
lera praktikrelevanta problemställningar och överföra dem till forskningsbara 
frågor, operationaliseringar och kriterier för utfall. Utgångspunkten var att 
relationen mellan den vetenskapliga empiriskt grundade kunskapen och den 
praktiska, erfarenhetsbaserade (yrkes)kunskapen inte är oproblematisk inom 
socialt arbete och att gapet mellan forskning och praktik ofta lyfts fram som 
en särskild svårighet när det gäller att utveckla den professionella kunskapen 
inom området. Artikeln hade inspirerats av den samverkan mellan forskare 
och praktiker i socialt arbete som inletts och dokumenterats i flera länder, 
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inte minst inom utvärderingsforskningen, med syfte att finna strategier som 
överbrygger klyftan mellan forskning och praktik i en gemensam kunskaps-
uppbyggnad.  

Redovisningen byggde på Weiss (1972) femstegs-modell för utvärde-
ringsprocessen och fokuserade på processens första två steg i den effektut-
värdering som presenterades i Artikel I. Det första steget i utvärderingspro-
cessen omfattade problem- och målformulering med syfte att klargöra vad 
som skulle utvärderas, d.v.s. målen. Det andra steget handlade om vilka kri-
terier som skulle användas. Jag valde här att ha ett nära samarbete med prak-
tikerna – såväl på övergripande chefsnivå som fältnivå – med avsikt att 
bland annat erhålla detaljerad kunskap om de två arbetssätten, få tillgång till 
relevanta data och information och skapa engagemang kring utvärderingen.   

Jag definierade sex preliminära utvärderingsfrågor/mål, som angivits som 
Uppsalamodellens intentioner, och motsvarande utfallsvariabler: 

1. Utvärderingsfråga/modellens mål: Har modellen bidragit till att minska 
antalet socialbidragstagare och deras bidragstid? Utfalls-/effektvariabler: 
Antal socialbidragstagare som lämnat bidragstagandet och efter hur lång 
tid.

2. Utvärderingsfråga/modellens mål: Har modellen bidragit till att socialbi-
dragstagarna lämnat bidragstagandet permanent? Utfalls-/effektvariabler: 
Antal socialbidragstagare som återkom med ny bidragsansökan och efter 
hur lång tid. 

3. Utvärderingsfråga/modellens mål: Har modellen bidragit till att öka bi-
dragstagarnas chanser att erhålla reguljärt arbete, arbetsmarknadsåtgärder 
eller utbildning? Utfalls-/effektvariabler: Antal socialbidragstagare som 
lämnat bidragstagandet för a) reguljärt arbete, b) arbetsmarknadsåtgärder, 
c) utbildning eller d) andra skäl. 

4. Utvärderingsfråga/modellens mål: Har modellen bidragit till att kostna-
derna för socialbidrag i de enskilda fallen minskat? Utfalls-/effekt-
variabler: Socialbidragets storlek i genomsnitt per individ. 

5. Utvärderingsfråga/modellens mål: Har modellen samma eller olika effek-
ter för olika bidragstagare? Utfalls-/effektvariabler: Individuella skillna-
der  mellan socialbidragstagarna med avseende på ålder, kön, nationalitet, 
utbildning, arbetsmarknadserfarenhet etc. 

6. Utvärderingsfråga/modellens mål: Har modellen samma eller olika effek-
ter för bidragtagarna oavsett arbetsmarknadsläget? Utfalls-/effekt-
variabler: Jämförelse mellan två kohorter – de som ansökte om socialbi-
drag under relativt goda arbetsmarknadsbetingelser 1990 och de som an-
sökte om bidrag under dåliga arbetsmarknadsförhållanden 1992. 

De fyra första av dessa frågeställningar utgjorde studiens primära empiriska 
frågeställningar och beroende variabler. De två sista utvärderingsfrågorna 
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var delfrågor och omfattades av och besvarades genom de genomförda ana-
lyserna. Vissa frågeställningar fick jag avstå från i studien, bland annat om 
klienternas syn på arbetssätten, främst i brist på data. 

Några resultat av samarbetet diskuterades i artikeln. Det mest värdefulla 
resultatet av samarbetet var för forskarens del för det första att få tillgång till 
information och data vid socialkontoren och för det andra att kunna definiera 
arbetsmetodernas mål och innehåll i detalj. Därigenom kunde de sociala 
verksamheternas otydliga breda mål och osystematiskt beskrivna insatser 
bättre klarläggas och studiens design få fastare grund. Ytterligare en lärdom 
som kunde dras av samarbetet var att om en forskningsbaserad praktik i so-
cialt arbete skall utvecklas, behöver också en praktikbaserad forskning till-
lämpas och ett sätt är att, när det är möjligt och relevant, ställa praktikrele-
vanta frågor och utforma forskningsdesignen i samarbete med kunniga prak-
tiker.

En slutsats var att denna typ av samverkan främjas av en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan forskare och praktiker, där var och en svarar för 
sin kompetens inom forsknings- respektive sakområde med ömsesidig re-
spekt för varandras kunskaper och arbetsinsatser. Några problem i samband 
med denna typ av samarbete diskuterades i artikeln, bland annat svårigheten 
att kombinera närhet till praktiken med viss kritisk distans inom forskningen. 
Som ett exempel angavs det oväntade resultat som framträdde vid dataanaly-
sen, att klientgruppernas sammansättning vid de två socialkontoren skiljde 
sig åt mer än förväntat och som jag tolkade som ett utslag av en ”hidden 
agenda” inom ramen för arbetssättet i Uppsalamodellen. Bidragstagarna i 
Uppsalamodellen hade en tyngre problembild med mindre erfarenhet av 
svensk arbetsmarknad, oftare invandrarbakgrund och kortare vistelsetid i 
Sverige än jämförelsegruppen. Möjligen kan detta avspegla skillnader i de 
två modellernas arbetssätt på så sätt att socialsekreterarnas bedömningar av 
huruvida en bidragssökande var berättigad till bidrag var olika i de två mo-
dellerna. Tänkbart är att arbetssätten därigenom påverkade inträdet i bidrags-
systemet och att bidragstagare med jämförelsevis ”svårare” problem än en-
bart arbetslöshet bedömdes ha kapacitet att aktivt söka arbete i Uppsalamo-
dellen. En förklaring skulle kunna vara att man i Uppsalamodellen upprätt-
höll en starkare grindvaktsfunktion (”gatekeeper”) med stränga 
”kvalifikationskrav” på bidragssökande och strikt kontroll av vilka som skul-
le anses berättigade till bidrag20.

20 Jfr Minas (2005) för exempel och diskussion om betydelsen av olika socialkontors organi-
sation för människors möjligheter att få ”inträde” i bidragssystemet. 
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Artikel III
Milton P (2000b). När man vill veta hur det går för klienterna. Att använda 
sociala akter i utvärdering av socialbidragsarbetets effekter.  
I artikeln diskuterades möjligheter och begränsningar i att använda sociala 
akter som informationskälla i effektutvärderingar med utgångspunkt från 
erfarenheterna från den tidigare redovisade studien (artikel 1), i vilken socia-
la akter användes som huvudsaklig informationskälla. Här redovisades hur 
uppgifternas och resultatens reliabilitet och validitet på olika sätt prövats, 
med avsikt att få en så tillförlitlig och trovärdig studie som möjligt. Tvivel-
aktig datakvalitet kan leda till felaktiga slutsatser och konsekvenser för den 
studerade verksamheten, vilket jag naturligvis önskade undvika. Jag använde 
den metod för begrepp och resonemang om validitetskontroll som föresprå-
kats av Cook & Campbell (1979).  

Resultatet av studiens validitetskontroll, kunde sammanfattas enligt följande:  
Validitets-
krav

Syfte Metod/Åtgärd Resultat 

Intern
validitet 

Bevisvärdet för kausala 
och icke-kausala samband, 
inverkan av mellanlig-
gande variabler 

Intervjuer kompletterar 
aktdata 

Viss osäkerhet om skill-
naderna mellan de två 
studerade metoderna  

Extern  
validitet 

Generaliserbarhet Stort material, slump-
mässigt urval 

Studiens resultat är gene-
raliserbara 

Konstrukt-
validitet 

Teoretisk grund och  
begreppsdefinitioner med 
avseende på relationen 
mellan interventions- och 
utfallsvariabler 

Teoretiska begrepps-
definitioner av beroende 
och oberoende variabler. 
Variabellista.  

Tydliga definitioner.  
Mätbara mål (=modellens 
intentioner) 

Statistisk
validitet 

Styrkan av sambandet 
mellan intervention/orsak 
och utfall/effekt 

Nästan komplett material 
(akter kompletterade med 
nationellt register). Multi-
variatanalyser. Flera olika 
statistiska modeller har 
använts

Viss osäkerhet om hur 
jämförbara de två stude-
rade grupperna är (ett 
problem som återkommer
i denna typ av studier) 

Slutsatsen från denna studie var att uppgifter i de sociala akterna kan använ-
das vid effekt-utvärderingar. Det krävs emellertid att man är uppmärksam på 
materialets begränsningar och reliabilitets- och validitetsproblematiken och 
vidtar sådana åtgärder som så långt möjligt reducerar dessa begränsningar. 
En förutsättning är att relevanta uppgifter om socialbidragstagarna, arbets-
metoder och resultat dokumenteras systematiskt och strukturerat, något som 
kan variera vid olika socialkontor. Det kan innebära särskilda svårigheter att 
avgränsa och definiera insatsernas beståndsdelar och utfallet, vilket krävs för 
att utvärdera sociala insatsers effekter. Det ställer troligen särskilda krav på 
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utvärderingsforskning inom socialtjänstens område, där den sociala prakti-
ken består av ett komplex av processer i ständig förändring och där interven-
tioner och utfall sällan är särskilt tydligt definierade.  

Artikel IV 
Milton P (2004) Har aktiveringskraven i socialbidragsarbetet olika
effekter för kvinnor och män? 
I den här artikeln önskade jag särskilt lyfta fram några genusaspekter i den 
studie som tidigare presenterats (artikel I) och fördjupa analysen kring fråge-
ställningen om Uppsalamodellens krav på socialbidragstagarna fick olika 
effekter för kvinnor och män i fråga om möjligheterna att lämna bidragssy-
stemet och uppnå egen försörjning. Jag analyserade därför om effekterna 
skiljde sig åt för kvinnor och män med avseende på bidragstidens varaktig-
het, i vilken utsträckning de kom ut på arbetsmarknaden eller i utbildning 
och om de lämnade bidragssystemet tillfälligt eller mer permanent – det vill 
säga om och i så fall när de återkom med ny ansökan om socialbidrag. Studi-
en byggde på samma material och metoder som den första artikeln och om-
fattade således 509 individer – varav 247 kvinnor och 262 män – som ansökt 
om ekonomiskt bistånd något av åren 1990 och 1992 och med arbetslöshet 
som främsta orsak.  

En jämförelse mellan bidragstagarna i de två grupperna visade att fler 
kvinnor i Uppsalamodellen (interventionsgruppen) hade invandrarbakgrund 
– främst från Asien – och hade varit kort tid i Sverige. Fler kvinnor i inter-
ventionsgruppen än i jämförelsegruppen hade tidigare erfarenhet av social-
bidragstagande. Vidare var fler kvinnor i interventionsgruppen gifta eller 
sambo, färre hade högskoleutbildning och färre hade arbetslivserfarenhet. 
Det var också fler kvinnor i interventionsgruppen som ansökte om bidrag 
1992. Även kvinnorna i Uppsalamodellen hade således i vissa avseenden en 
tyngre problembild och sämre resurser än jämförelsegruppen.  

Studiens resultat visade sammanfattningsvis inga signifikanta könsskill-
nader i Uppsalamodellens effekter för bidragstagarna när det gäller bidrags-
tidens längd, möjligheten att lämna bidragstagandet för arbete, utbildning 
m.m. eller möjligheten att förbli självförsörjande. Studien visade att många 
faktorer av såväl strukturell som individuell art avgjorde om bidragstagarna 
kunde bli självförsörjande Andra individuella faktorer, som bidragstagarnas 
tidigare arbetserfarenhet, utbildning och socialbidragstagandets varaktighet 
hade i denna studie visat sig ha större betydelse än kön för om bidragstagar-
na skulle lämna bidragstagandet och om de lyckades bli självförsörjande. En 
förutsättning var naturligvis att arbete, utbildning eller annan form av syssel-
sättning fanns att tillgå, vilket tydligt framkom i studien.  
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De enda tendenserna till könsskillnader (dock inte signifikanta) i resulta-
ten, oavsett handläggningsmodell, var för det första att kvinnorna i lägre 
grad än männen riskerade att nekas bidrag, för det andra att färre kvinnor 
återkom som bidragstagare. Möjliga förklaringar kunde, i det förra fallet, 
vara att kvinnorna i högre grad än männen fullgjort aktivitetskraven, det vill 
säga aktivt sökt arbete, deltagit i utbildning etc.; i det senare fallet att kvin-
norna oftare än männen funnit tillfredsställande uppgifter eller alternativa 
försörjningskällor. För att belysa sådana alternativa förklaringar krävs emel-
lertid andra metoder och data än de som använts i denna studie, exempelvis 
enkäter eller intervjuer med klienter och socialsekreterare. 
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Diskussion

I avhandlingen har jag behandlat de senaste årtiondenas reformer som inne-
burit en strängare formulerad arbetslinje – aktivering – i socialpolitiken och i 
socialtjänstens praktik, med betoning på att bidraget är underordnat arbete, 
att krav ställs på att individen tar ansvar för sin försörjning och har att aktivt 
söka arbete och deltaga i offentligt anordnad sysselsättning eller utbildning, 
som motprestation för att erhålla bidrag. De accentuerade villkoren behand-
lar jag i ett historiskt och socialt sammanhang där aktivering ses som en del 
av en komplex utvecklingsprocess de senaste decennierna som omfattar 
strukturella och ekonomiska förändringar i samhället, nya politiska förutsätt-
ningar inom social- och arbetsmarknadspolitiken med stor arbetslöshet, fler 
bidragssökande och nya grupper bland bidragstagarna samt vissa ideologiska 
förskjutningar i socialpolitiken. Av särskilt intresse för denna avhandling är 
aktiveringens praktiska betydelse och effekter för människor i behov av eko-
nomiskt bistånd för sin försörjning. Jag avslutar avhandlingen med att disku-
tera resultaten och deras generaliserbarhet samt resultatens implikationer för 
socialtjänstens arbete med arbetslösa bidragstagare och för den framtida 
forskningen på detta område. 

Avhandlingens övergripande syfte är att belysa om socialtjänstens aktive-
ringskrav med villkorat bistånd riktad till arbetslösa bidragstagare bidrar till 
att öka deras möjligheter att finna annan försörjning än bidrag. Jag har speci-
ficerat i ett antal empiriska delfrågor som gäller om kraven bidrar till att 
bidragstiden blir kortare än om dessa krav inte ställts, om bidragstagarnas 
möjligheter att få arbete eller utbildning även på längre sikt ökar, om kraven 
får olika effekter på grund av ålder, kön, etnisk bakgrund eller tidigare ar-
betsmarknads- och utbildningserfarenheter och om effekterna är desamma 
under olika samhällsekonomiska betingelser. Den teoretiska frågan som 
diskuteras inom ramen för det övergripande empiriska syftet är om ett akti-
veringsprogram karakteriserat av en paternalistisk diskurs är mer framgångs-
rikt än ett program karakteriserat av en redistributiv diskurs vad gäller bi-
dragstagarnas möjligheter att lämna bidragssystemet för annan försörjning 
än bidrag. 

Avhandlingen bygger på en empirisk undersökning omfattande 509 indi-
vider som ansökte om ekonomiskt bistånd med arbetslöshet som främsta 
orsak något av åren 1990 och 1992. Under år 1990 var arbetsmarknaden 
relativt positiv medan år 1992 kännetecknades av kraftigt stigande arbetslös-
het. Bidragstagarna följdes flera år fram i tiden, till mitten av september 
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1996. Av samtliga studerade individer deltog cirka hälften i Uppsalamodel-
len, ett ”hårt” aktiveringsprogram med utgångspunkter i en paternalistisk 
diskurs med starka krav på individuellt självförsörjningsansvar och tydliga 
krav att vara aktivt arbetssökande på heltid som villkor för att erhålla eko-
nomiskt bistånd (Dahl 2003). De övriga ingick i en jämförd arbetsmodell 
med ett annat arbetssätt karakteriserad av den redistributiva diskursen (Levi-
tas 1998), vilken under den tidsperiod undersökningen avsåg var mer i över-
ensstämmelse med den dåvarande socialtjänstlagens (SoL 1980:620) inten-
tioner.

Resultaten från effektutvärderingen visade att den ”paternalistiska” Upp-
salamodellen som enligt tillgängliga uppgifter tillämpade hårdare aktive-
ringskrav, inte bidrog till att underlätta bidragstagarnas möjligheter till egen 
försörjning på arbetsmarknaden eller genom utbildning i högre grad än jäm-
förelsemodellen. De bidragstagare som ingick i Uppsalamodellen lämnade 
inte bidragssystemet för arbete eller utbildning i större utsträckning, efter 
kortare tid eller mer stadigvarande än jämförelsegruppen. Möjligheten att 
varaktigt lösa bidragsbehovet var till och med något sämre i denna kravfulla 
modell och många bidragstagare återkom jämförelsevis tidigare med begäran 
om bidrag, särskilt gällde det ungdomar mellan 20-24 år. Ett skäl kan ha 
varit att Uppsalamodellen ställde alltför höga krav på bidragstagarna att del-
taga i sådana aktiviteter som var för kvalificerade för deras utbildning eller 
som förutsatte sådana arbetsmarknadserfarenheter som bidragstagaren sak-
nade. Ett annat skäl kan ha varit att bidragstagaren förväntades fullgöra så-
dana studie- eller arbetsuppgifter som denne kände sig osäker inför eller inte 
var motiverad att genomföra. Ytterligare skäl kan vara modellens utgångs-
punkter i krav och kontroll, ett resonemang jag återkommer till nedan. 

Dessa resultat kan ses som ett ifrågasättande av en av huvudstrategierna 
för aktivering med paternalistiska kännetecken, vilken är att genom hot om 
sanktioner påverka bidragstagarnas motivation att aktivt söka och acceptera 
ett arbete. Resultaten falsifierar de antaganden som ligger till grund för Upp-
salamodellen. Studiens resultat ger inte stöd för att hårda arbetssökarkrav 
och sanktioner i form av hot om reducerat bidrag skulle vara ett mer fram-
gångsrikt instrument i syfte att påskynda övergången från bidrag till arbete 
eller utbildning jämfört med andra alternativ, vare sig på kort eller lång sikt. 
Andra forskningsresultat har visat att positiva och negativa incitament, d.v.s. 
att stödja önskvärt eller bestraffa oönskat beteende, har relativt liten betydel-
se för om de arbetslösa bidragstagarna lämnar bidragssystemet, eftersom det 
handlar om en heterogen grupp, som med varierande motiv och handlingsal-
ternativ söker finna försörjning (Leisering & Leibfried 1999). I ett sådant 
”dynamiskt perspektiv” betraktas bidragstagarna som aktiva aktörer vilka rör 
sig mellan olika försörjningsalternativ och bidragstagandet i sig leder inte till 
en permanent livsstil (Bane & Ellwood 1986, Salonen 1994). För de flesta är 
bidragstagandet en enstaka och kortvarig erfarenhet, andra blir kvar i syste-
met främst eftersom de inte är efterfrågade på arbetsmarknaden, inte för att 
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de skulle vara mindre motiverade att arbeta (Gallie & Paugam 2000). Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan de två arbetssätten med avseende 
på kvinnors och mäns chanser att få arbete eller påbörja utbildning. Indivi-
duella faktorer som nationalitet, utbildning och arbetserfarenhet var mer 
avgörande än könstillhörighet för att lyckas lämna bidragssystemet för arbete 
eller utbildning. Bidragstagare med invandrarbakgrund hade bara drygt hälf-
ten så stora chanser att få arbete som infödda svenskar, och svårigheterna var 
särskilt stora för dem med kortvarig vistelsetid i Sverige.  

Resultaten innebär att aktiveringens antaganden om bidragstagarnas för-
modade passivitet och brist på arbetsmoral, som främsta hinder för deras 
övergång från bidrag till arbete, den s.k. ”beroendehypotesen” (Murray 
1984, Mead 1992, se även Lödemel & Trickey 2001), inte får stöd i denna 
studie. Sannolikheten att få arbete borde, om hypotesen kunnat bekräftas, ha 
varit densamma under uppföljningsperioden. Som framgick ovan visar studi-
en att sannolikheten att bidragstagarna erhöll arbete var högst under det för-
sta halvåret som bidragstagare, därefter minskade chanserna avsevärt.  En 
mer adekvat förklaring till studiens resultat kan vara att det sker en selektion 
av bidragstagarna på så sätt att de för arbetsmarknaden mest resursstarka och 
kapabla lämnar bidragstagandet snabbare än de med sämre kvalifikationer 
och större problem. Den förklaringen överensstämmer med resultat från se-
nare års forskning (Saraceno 2002, Dahl & Lorentzen 2003).  

Ett uttalat mål för aktivering är att bekämpa marginalisering och social 
uteslutning. Argumenten för aktiveringskraven inom socialtjänsten uttrycker 
en strävan att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället, men 
tydliggör också att åtgärder för kontroll och disciplinering är nära förbundna 
med det ekonomiska biståndet (jfr Grape 1998 om förstärkt arbetslinje inom 
socialförsäkringssektorn). Inslag av både stöd och tvång ryms inom aktive-
ringens ramar och det kan vara svårt att avgöra konsekvenserna för enskilda 
individer - är aktivering en språngbräda till integrering och individuell auto-
nomi eller legitimerar den endast repressiva sanktioner? Hittillsvarande re-
sultat från studier om aktiveringsprogrammens effekter visar små eller inga 
effekter alls för programdeltagarnas möjligheter att lämna bidragstagandet 
för arbete eller utbildning (Hallsten et al. 2002, Dahl 2003, Giertz 2004).
Inom forskningen råder också delade meningar om aktiveringens betydelse 
och konsekvenser. Aktivering kan vara en metod som minskar riskerna för 
marginalisering och social uteslutning på så sätt att fler får tillgång till ar-
betsmarknaden och därmed ökade möjligheter att ur ett ”livspolitiskt” per-
spektiv uppnå individuell autonomi och självförverkligande (Giddens 1994, 
1998). Aktivering rymmer också ökad kontroll av samhällets utsatta grupper 
med risk att bidra till ökad marginalisering och uteslutning av dessa. Ökad 
kontroll och disciplinering begränsar den enskildes möjligheter och person-
liga autonomi, särskilt för den som inte kan välja bort aktiveringskravet 
(Bauman 1998, jfr Foucault 1987). De ökade kravens funktion blir då inte i 
första hand att bidra till ökade försörjningsmöjligheter utan att, i likhet med 
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forna tiders fattigvård, skilja mellan ”förtjänta” och ”oförtjänta” biståndsta-
gare, d.v.s. avgränsa rätten till bistånd endast till individer vars arbetsmoral 
inte kan ifrågasättas (Midré 1990, Bergmark 1996, Bauman 1998). Aktive-
ringsprogrammen kan kanske hjälpa vissa bidragstagare att komma ut på 
arbetsmarknaden, troligen främst dem som redan står arbetsmarknaden nära 
och har arbetsmarknadserfarenheter och utbildning. Det var dessa grupper 
som enligt studiens resultat snabbast lämnade bidragssystemet, vilket också 
kan bero på annat än socialtjänstens insatser exempelvis egna arbets- och 
sökkontakter. Krav och kontroll kan troligen också öka risken för marginali-
sering. I Uppsalamodellen krävdes större personligt ansvarstagande och 
självständighet och arbetssättet hade ganska stereotypa rutiner mindre anpas-
sade till olika individuella behov än jämförelsemodellen. Resultatet, som 
presenterats ovan, att fler bidragstagare i Uppsalamodellen som lämnat sy-
stemet snabbare återkom med ny bidragsansökan kan, förutom de redan 
nämnda orsakerna knutna till individuell kompetens och motivation, indikera 
att ”hårda” aktiveringsprogram med fokus snarare på att kontrollera indivi-
dens rätt till socialbidrag än att få ut människor i arbetslivet inte självklart 
förbättrar klienternas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden utan i 
stället riskerar att bidra till ökad marginalisering.  

Studiens resultat har implikationer för det sociala arbetet med arbetslösa 
bidragstagare. Tvingande aktiveringsprogram med paternalistiska drag kan 
möta en rad problem när de vänder sig till grupper som upplever stora hinder 
på arbetsmarknaden, vilket innebär praktiska konsekvenser för utformningen 
av programmens innehåll och kvalitet, inklusive utformningen av positiva 
eller negativa incitament. Erbjudande om stöd eller hot om sanktioner kan-
ske inte är de viktigaste skälen till att människor aktivt söker lämna bi-
dragstagandet för egen försörjning. Studien visade också andra resultat som 
är värda att beakta när kommunerna utvecklar arbetsfrämjande åtgärder, 
nämligen betydelsen av olika sociala och individuella förhållanden för möj-
ligheterna för arbetslösa bidragstagare att komma i arbete eller utbildning. 
Resultaten visade att även bland de bidragstagare där hjälpbehovet främst 
bedömdes vara orsakat av arbetslöshet, fanns individer med stora svårigheter 
att få arbete. Detta talar för att socialtjänsten, med eller utan samverkan med 
andra myndigheter, behöver förfina insatsrepertoaren för arbetslösa bi-
dragstagare. Framförallt förefaller det saknas fungerande insatser för dem 
som fortfarande efter ett år uppbär bidrag, saknar tidigare arbetslivserfaren-
het och har låg utbildning. Förutom de svårigheter långvarigt bidragstagande 
innebär för de enskilda och deras familjer är det också inom denna relativt 
lilla grupp som de stora kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger i ett läng-
re tidsperspektiv. Att förbättra insatserna för de långvariga bidragstagarna 
som har arbetslöshet som bidragsorsak kan därför vara positivt både ur kost-
nads- och effektsynpunkt. Av studien framgick att de som lämnade bidrags-
systemet oftare hade arbetslivserfarenhet och bättre utbildning vilket pekar 
på att möjligheterna att ge bidragstagarna adekvat stöd kan vara alternativ till 
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stereotypa aktiveringsmodeller, exempelvis praktikplatser, utbildning och 
andra individuellt anpassade insatser.

Studiens resultat visade också att tillgången på arbete var av avgörande 
betydelse för bidragstagarnas möjligheter att lämna bidragssystemet för ar-
bete, oavsett vilken arbetsmetod som tillämpades. De som lämnade bi-
dragstagandet för arbete, knappt en fjärdedel av samtliga bidragstagare i 
studien, gjorde det företrädesvis tidigt under bidragsperioden, d.v.s. inom ett 
år. De som lämnade bidragssystemet för arbete hade oftare arbetslivserfa-
renhet och bättre utbildning. För båda de jämförda arbetsmetoderna gällde 
att möjligheterna att lämna bidragstagandet minskade påtagligt under låg-
konjunkturen. Chansen att lämna bidragssystemet för reguljärt arbete år 
1992 var endast cirka en tredjedel så stor som 1990, vilket avspeglade den 
dramatiska förändringen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens stora bety-
delse för bidragstagarnas möjligheter att lämna bidragssystemet för arbete, 
oavsett arbetsmetod, framgick också av deras kraftigt minskade chanser un-
der år 1992 då arbetslösheten kraftigt ökade i hela landet. Även Bergmark & 
Bäckman (2004) fann i en registerstudie, omfattande samtliga socialbi-
dragstagare i Sverige åren 1990 – 1999, att möjligheten att lämna bidragsta-
gandet för arbete var mer beroende av arbetsmarknadens utveckling än för-
ändringar inom bidragssystemet, exempelvis med avseende på bidragens 
storlek och tillgänglighet. Arbetsmarknadens utseende tycks således vara av 
stor betydelse för de enskilda individernas möjligheter att lämna bidragssy-
stemet, vilket ofta glöms bort i den dagliga debatten. 

De flesta studier har sina begränsningar, vilket även denna studie har. Be-
gränsningarna handlar främst om resultatens ekologiska validitet, d.v.s. möj-
ligheten att uttala sig om andra tillfällen då de studerade företeelserna före-
kommer (Colman 2003 sid.231). Undersökningen utformades i efterhand 
och har därför inte kunnat läggas upp på ett idealt sätt, det vill säga som ex-
periment med kontrollgrupp och prospektiva data. Olikheterna mellan de 
jämförda undersökningsgrupperna har jag försökt kontrollera för genom 
statistiska metoder, men det hade förstås ökat säkerheten i resultaten om jag 
också undersökt motsvarande arbetssökarmodeller i flera kommuner. Av 
dessa skäl bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Det finns vidare viss 
osäkerhet beträffande hur systematiskt man tillämpat de olika komponenter-
na i de jämförda arbetsmetoderna (jfr Ekström 2005, Thorén 2005). Olika 
sociala program kan, även oavsiktligt, ta efter varandra och reducera skillna-
der i faktiska arbetssätt. Jag kompletterade beskrivningar av arbetsmetoderna 
utifrån skriftligt material – i detta fall Rönnlund (1992) samt måldokument 
och verksamhetsrapporter från socialtjänsten i de två kommundelarna – med 
djupintervjuer med ett antal nyckelpersoner, som varit verksamma vid soci-
alkontoren båda de aktuella tidsperioderna år 1990 och år 1992 och som 
deltagit aktivt i de arbetssätt som tillämpades. På detta sätt försökte jag att få 
en så rättvis bild som möjligt av arbetsmetoderna.  
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Det går inte att generalisera resultaten till att gälla alla aktiveringspro-
gram. Resultaten innebär inte att inte andra aktiveringsprogram skulle kunna 
fungera effektivt med hänsyn till människors självförsörjning och integrering 
på arbetsmarknaden och i samhället. Om aktiveringsprogram uppfyller sina 
intentioner och ger förväntad effekt beror på en mängd faktorer, exempelvis 
den lokala arbetsmarknaden, deltagarnas karakteristika, programmets design, 
myndigheternas organisation och administrativa förutsättningar och social-
sekreterarnas engagemang och yrkesskicklighet (jfr Byberg 2002). Det är 
också sällan som en enstaka studie ger entydiga bevis eller kan fastslå sam-
manhang en gång för alla, det är den samlade kunskapen inom ett område 
som kan utgöra grunden för större förändringar i socialpolitiken.

Studien avsåg bidragstagare åren 1990 och 1992 med en uppföljning av 
individerna under ytterligare några år. Sedan dess ingår aktiveringskrav som 
en lagstadgad del i socialtjänstens arbete med arbetslösa bidragstagare. Ar-
betsmodeller och metoder i socialt arbete förändras ofta snabbt och risken är 
då att utvärderingsresultat blir inaktuella. I slutet av 1990-talet fann man att 
Uppsalamodellen eller varianter av den modellen tillämpades i nära 40 pro-
cent av landets kommuner. Många socialkontor hade särskilt tagit fasta på de 
delar av metoden som innebar krav på aktivt arbetssökande och täta person-
liga kontakter mellan bidragstagaren och ansvarig socialsekreterare. Social-
lagstiftningens starkare betoning av individens eget ansvar för sin försörj-
ning och socialtjänstens ökade befogenheter att ställa krav på bidragstagarna 
har troligen bidragit till att de flesta stora och medelstora kommuner idag har 
aktiveringsprogram av något slag, även om kravens utformning och karaktär 
varierar mycket (Salonen & Ulmestig 2004). De ”hårda” aktiveringspro-
grammen, med krav om arbetssökande på heltid och ta vilket arbete som 
helst, finns kanske inte längre men fortfarande gäller arbete eller arbetslik-
nande aktiviteter som motprestation för bidrag. Studiens frågeställningar, 
uppläggning och resultat bör därför fortfarande vara av intresse. Jag har tidi-
gare angett några av studiens begränsningar, men vill även lyfta fram dess 
styrka i jämförelse med tidigare studier, främst att olika arbetsmetoder inom 
socialtjänsten jämförts i förhållande till definierade utfallskriterier och i syfte 
att besvara frågan om arbetsmetodernas betydelse för människor som söker 
ekonomiskt bistånd. Denna typ av effektutvärdering av socialt arbete, med 
kvasiexperimentell design och noggrant utvald jämförelsegrupp och byggd 
på särskild upprättad databas med longitudinella individdata samt där flera 
metoder av såväl kvalitativ som kvantitativ art använts vid datainsamlingen, 
har sällan genomförts i Sverige eller internationellt.  

Det behövs emellertid fler effektutvärderingar av aktiveringsprogram, 
kunskapen om programmens påverkan är liten även internationellt. Det finns 
nästan ingen systematisk kunskap om vilka interventioner eller delar av in-
terventioner som är mest effektiva – arbetssökeri, arbetsträning, utbildning, 
andra typer av stöd eller sanktioner. Det saknas också kunskap om vilka 
grupper eller individer som har nytta av olika interventioner. Endast genom 
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fler lokala uppföljningar och forskning kan vi få kunskap om hur det faktiskt 
går för de bidragstagare som genomgår aktiveringsprogram och vilka insat-
ser som på bästa sätt kan hjälpa enskilda människor att lämna bidragstagan-
det för egen försörjning. Den enskildes livssituation kontrolleras mer ingå-
ende än tidigare och konsekvenserna av olika aktiveringsinsatser behöver 
studeras i syfte att empiriskt belägga att de faktiskt ger ökade arbetsmöjlig-
heter för människor. Socialtjänstens möjligheter att upprätthålla rättssäkerhet 
inom aktiveringen är beroende av att det finns ett programansvar och uttala-
de mål om vilka resultat programmen ska uppnå, programdeltagarna deltar 
sällan frivilligt och saknar ofta möjligheter att påverka utformningen av de 
insatser som erbjuds. En förutsättning är att relevanta uppgifter om de en-
skilda socialbidragstagarna, om socialtjänstens arbetsmetoder och insatser 
och utfallet för enskilda bidragstagare dokumenteras systematiskt och struk-
turerat. För att kunna utforma verkningsfulla metoder kan man också behöva 
svar på frågor om hur människor som inte beviljats bistånd försörjer sig, vad 
som händer med dem som avbryter kontakten med socialtjänsten under på-
gående biståndstid (”drop-outs”) och vilka de oönskade effekterna av aktive-
ringen kan vara, exempelvis inlåsningseffekter som innebär att deltagarna 
aldrig kommer in i reguljärt arbete, utträngningseffekter av andra grupper på 
arbetsmarknaden och eventuell tillkomst av ett legitimerat B-lag på arbets-
marknaden med sämre villkor än andra .  

Mycket talar för att vi kommer att se fler aktiveringsinitiativ inom social-
politiken och bidragshanteringen, med ökad uppmärksamhet på under vilka 
omständigheter bidrag erhålls och krav på motprestationer för bidrag, trots 
att hittills inga eller endast måttliga effekter har kunnat visas av de aktive-
ringsprogram som granskats. Möjligen är det andra effekter av aktivering än 
arbete som eftersträvas av aktiveringens förespråkare, exempelvis att inskär-
pa vikten av arbetsmoral och eget ansvar. En närmast självklar slutsats är 
emellertid att om arbetslösa skall behålla motivationen att söka arbete måste 
det finnas reella utsikter för dem att få ett arbete. Aktiveringsinitiativ som 
även omfattar arbetsmarknadens marginalgrupper riskerar i annat fall att 
endast bli en ”symbolisk politik”, det vill säga en viljeyttring att visa politisk 
handlingskraft att ta itu med marginalisering och utslagning från arbets-
marknaden utan att veta om detta i praktiken är genomförbart med den me-
todik man använder på en arbetsmarknad med litet utbud av arbetstillfällen 
och hög arbetslöshet.   
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Summary

During the past few decades, welfare systems in the Western World have 
been reconsidered and changed. The individual’s responsibility for his/her 
own support has been emphasized, and clearer demands for counterperfor-
mance, as a condition for receiving social assistance (financial aid), have 
been imposed on people applying for such assistance. Different varieties of 
“activation programs” have been carried out to get people back to working 
life and to combat marginalization and social exclusion. 

In Sweden, too, changes were made in social practice at the end of the 
1990s and established in social legislation. Among other things, changes 
have entailed that the social welfare services now have the right to require 
that unemployed claimants, in order to receive social assistance, actively 
apply for jobs on the regular labor market or that they participate in some 
other governmental or municipal occupation or education program. Being at 
the disposal of the labor market and willing to take a job is no longer suffi-
cient. The model for handling social assistance that has attracted most atten-
tion during recent years – “Work instead of allowances”, also referred to as 
the “Uppsala model” – was applied in various ways and for several years by 
Sweden’s social welfare offices. It can be considered a Swedish, local exam-
ple of a national as well as international trend that emphasizes activation 
demands as a prerequisite of eligibility for social assistance. 

Increased demands for counterperformance on the part of unemployed so-
cial assistance recipients constitute a controversial issue in the international 
and national sociopolitical debate. Proponents of the activation policy em-
phasize that increased demands improve people’s chances of supporting 
themselves by helping them to achieve positive changes in life and giving 
them the opportunity to utilize their own resources. Activation, thus, may be 
one way to reduce marginalization and social exclusion (Giddens 1994, 
1998, 2000). In contrast, critics claim that people run the risk of facing im-
possible demands that may result in an unchanged or even worse mainte-
nance situation. In this view, activation is considered a manifestation of in-
creased control over marginalized groups, which may only aggravate their 
exposed position and lead to social exclusion (Kildal 1998, Salonen 2000, 
van Berkel & Hornemann Möller 2002, Handler 2004). A transition toward 
activation demands and conditional assistance to people with support prob-
lems focuses our attention on the basic question of whether such demands 
actually enable social assistance recipients to find work or some other type 
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of maintenance outside the benefit system. This is the question highlighted 
in the present study. 

In the dissertation, I have treated the reforms of the past few decades that 
have involved a  more strictly formulated focus on work – activation – in 
social policy and in the practice of the social welfare services, i.e., reforms 
emphasizing that assistance is subordinate to work, that the individual is 
responsible for his/her own support and that he/she must actively look for 
work and participate in publicly organized occupation or education programs 
as counterperformance for continued social assistance. I treat the above-
mentioned conditions from a historical and a social point of view, consider-
ing activation as part of a complex developmental process that, during the 
past few decades, has included structural and economic changes in society, 
new political conditions in social and labor market policy in view of large-
scale unemployment, increased numbers of claimants, new groups of recipi-
ents as well as certain ideological shifts in social policy. 

The overall purpose of the dissertation is to examine to what extent acti-
vation demands and conditional assistance aimed at unemployed claimants 
tend to increase their chances of finding alternative support. More specific 
empirical questions are whether the demands help to decrease the duration of 
social assistance periods, as compared to when such demands are not im-
posed, whether recipients’ chances of getting a job or an education also in-
crease in the long run, whether the demands have different effects depending 
on age, sex, ethnic background or earlier work or education experiences, and 
whether these effects remain the same during different public economic con-
ditions. An theoretical question, discussed in the framework of the overall 
purpose, is whether an activation program characterized by a paternalist 
discourse is more successful in terms of recipients’ possibilities to leave the 
public assistance system for an alternative form of maintenance than is a 
program characterized by a redistributive discourse. 

The present dissertation is based on an empirical investigation of 509 in-
dividuals who applied for social assistance, mainly because of unemploy-
ment, in either 1990 or 1992. In 1990, the labor market was relatively posi-
tive, whereas in 1992, it was characterized by a sharply rising rate of unem-
ployment. The social assistance recipients were observed during a period of 
several years, until the middle of September 1996. Of the observed individu-
als, approximately half participated in the Uppsala model, a “hard” activa-
tion program based on a paternalist discourse (Dahl 2003), clearly requiring 
social assistance recipients to search for work on a full-time basis in order to 
continue receiving such assistance. For comparison, the remaining individu-
als were part of an alternative model employing a working method character-
ized by a redistributive discourse (Levitas 1998), which, at the time of the 
study, was more in accordance with the intentions of the Social Services Act 
(SoL 1980:620). 
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Analysis of the effects of the two models showed that, in comparison with 
the alternative model, the ”paternalist” Uppsala model, which according to 
available information imposed stricter activation demands, did not increase 
recipients’ chances of supporting themselves on the labor market or through 
some form of education. Recipients in the Uppsala model did not leave the 
benefit system for work or education to a greater extent, after a shorter time 
period or on a more permanent basis than did the control group. The possi-
bility of permanently resolving the need for assistance was actually some-
what poorer in the more demanding model and, thus, many recipients re-
turned with new applications comparatively soon, particularly younger peo-
ple, from 20 to 24 years of age. One reason may be that the Uppsala model 
placed excessively high demands on recipients to participate in activities that 
were too advanced for their training or that presupposed work experiences 
recipients lacked. Another reason may be that recipients were expected to 
carry out study and work tasks that they felt unsure about or that they did not 
have the motivation to complete. Yet another reason may be that the model 
takes its point of departure in demands and control – a discussion I will re-
turn to below. 

These results appear to question one of the main paternalist activation 
strategies, which use sanctions to influence recipients’ motivation to actively 
search for and accept a job. The results falsify the hypotheses on which the 
Uppsala model is based. Thus, the study does not support the assumption 
that, in comparison with alternative models, strict demands on job searching 
or threats of reduced allowances constitute a more successful instrument for 
speeding up the transition from assistance to work or education, either in the 
short or the long term. Other research has shown that positive and negative 
incentives such as encouraging desirable or punishing undesired behaviors 
are of relatively little importance to whether or not unemployed recipients 
will leave the system. This is because recipients constitute a heterogeneous 
group of people who, with their different underlying motivations and alterna-
tives for action, are seeking to support themselves (Leisering & Leibfried 
1999). From this “dynamic perspective”, social assistance recipients are 
considered active participants who move between different support alterna-
tives, and receiving social assistance per se does not lead to a permanent 
lifestyle of dependence (Bane & Ellwood 1986, Salonen 1994). For most 
recipients, social assistance is an isolated and brief experience. Others re-
main in the system, primarily because there is no demand for them on the 
labor market and not because they are less motivated to work (Gallie & Pau-
gam 2000). There were no significant differences between the two working 
methods with respect to women’s and men’s chances of getting work or be-
ginning an education. To succeed in leaving the system for work or educa-
tion, individual factors such as nationality, level of education or job experi-
ence were more decisive than sex was. Recipients with an immigrant back-
ground only had slightly more than half as great a chance to find a job in 
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comparison with Swedish natives, and the difficulties were particularly great 
for those who had been in Sweden for a short period of time.  

These results do not corroborate the so-called “dependence hypothesis” 
(Murray 1984, Mead 1992, cf. Lödemel & Trickey 2001), which presumes 
that recipients’ passivity and lack of work ethics are the primary hindrance 
to their transition from assistance to work. Equal chances of getting work 
during the follow-up period would have provided support for the hypothesis, 
as mentioned above. However, the study indicates that the likelihood of get-
ting work was at its highest during the first half year, decreasing considera-
bly after this period. A more adequate explanation may be in terms of a se-
lection bias by which those who, with regard to the labor market, had more 
resources and were more capable left the benefit system faster than did those 
with poorer qualifications and more problems. This explanation is in accord 
with results of other recent research (Saraceno 2002, Dahl & Lorentzen 
2003).

An explicit goal of activation is to combat marginalization and social ex-
clusion. Within the social welfare services, arguments for activation express 
an ambition to integrate people into the labor market and into society, but 
they also make it clear that measures of control and discipline are closely 
associated with financial benefits (cf. Grape 1998 on a strengthened focus on 
work in the social insurance sector). There is room for elements of both sup-
port and compulsion within the activation framework, and the consequences 
for the individual may be hard to determine – is activation a springboard to 
integration and individual autonomy or does it merely authorize repressive 
sanctions? To date, results from studies of activation programs have shown 
small or no effects on program participants’ abilities to leave the benefit 
system for work or education (Hallsten et al. 2002, Dahl 2003, Giertz 2004). 
In sum, there are divided opinions among researchers about the significance 
and consequences of activation. 

Activation may provide a method for reducing risks of marginalization 
and social exclusion by giving more people access to the labor market and, 
thus, increasing their chances of achieving individual autonomy and self-
fulfillment, from a “life politics” perspective (Giddens 1994, 1998). Activa-
tion also involves increased control of vulnerable groups in society, which 
entails a risk of increased marginalization and exclusion of these groups. 
Increased control and discipline limit the individual’s opportunities and per-
sonal autonomy, particularly for those who cannot opt out of the activation 
requirement (Bauman 1998, cf. Foucault 1987). Thus, increased demands 
will not primarily serve to improve chances for self-support but rather, like 
poor relief in earlier times, to separate the “deserving” from the “undeserv-
ing” recipients, in other words to limit the right to social assistance to those 
individuals whose work ethics cannot be questioned (Midré 1990, Bergmark 
1996, Bauman 1998). 
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It is possible that activation programs can help some social assistance re-
cipients enter the labor market, primarily those who are already near it and 
who have job experience and an education. According to the present results, 
these were the groups that first left the benefit system. This, however, may 
also be due to factors other than the efforts of the social welfare services, 
factors such as individual contacts with the labor market. It is also possible 
that demands and control may increase the risk of marginalization. 

The Uppsala model required greater personal responsibility and auton-
omy. This working method also had rather stereotypical routines less well 
adapted to different individual needs than were those of the alternative 
model. More recipients in the Uppsala model who had left the system came 
back with new applications for social assistance comparatively soon. This 
may indicate that “hard” activation programs, with a focus on controlling the 
individual’s right to social benefits rather than on getting people out into 
working life, do not obviously improve clients’ chances of entering the labor 
market. Rather, they may involve a risk of contributing to increased margin-
alization.

The study has implications for social work directed at unemployed social 
assistance recipients. Compulsory activation programs with paternalist fea-
tures may involve a number of problems when directed toward groups that 
experience considerable obstacles on the labor market. This amounts to prac-
tical consequences for design of program content and quality, including de-
sign of positive or negative incentives. Offers of support or threats of sanc-
tion may not be the most important reasons why people actively try to leave 
the benefit system for self-support. The study has also presented additional 
results that are worth considering when municipalities are developing work-
promoting measures, in particular, the importance of various social and indi-
vidual circumstances to unemployed recipients’ chances of finding jobs or 
entering an education program. 

The results have shown that, even among recipients whose need of social 
assistance was judged to be primarily contingent on unemployment, some 
individuals had great difficulties finding work. This suggests that the social 
welfare services, with or without the co-operation of other authorities, need 
to refine their repertory of measures for unemployed recipients. In particular, 
there seems to be a lack of effective efforts for those who are still receiving 
aid after a year and who lack work experience or an adequate education. 
Difficulties associated with prolonged dependence on social assistance affect 
individual recipients and their families. Apart from this, however, it is this 
relatively small group that causes the high, long-term costs for social assis-
tance. Improved efforts for long-term unemployed recipients may thus be a 
positive measure both in terms of costs and efficiency. The study has shown 
that those who left the benefit system more often had work experience and a 
better education; this suggests that offering recipients adequate support, such 
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as trainee posts, education or other individually adapted efforts, may be an 
alternative to stereotypical activation models. 

The study also shows that, irrespective of working method, access to 
work was decisive for recipients’ possibilities to leave the benefit system. 
Those who left the benefit system for work – slightly more than a fourth of 
all recipients studied – usually did so early in the benefit period, that is, 
within a year. Those who left the benefit system for work had more job ex-
perience and a better education. In both of the compared working methods, 
the possibilities of leaving the benefit system decreased markedly during the 
economic recession. Reflecting the dramatic change in the labor market, 
chances of leaving the system for regular work were only about a third in 
1992 of what they were in 1990.  

The great importance of the labor market to recipients’ possibilities to 
leave the benefit system for work, irrespective of working method, was also 
reflected by the greatly decreased opportunities in 1992, the year in which 
there was a marked increase in unemployment nation-wide. Also, in a regis-
ter study of all social assistance recipients in Sweden during the period 
1990-1999, Bergmark and Bäckman (2004) found that the possibility of 
leaving the benefit system for work depended more on the development of 
the labor market than on changes in the benefit system in terms of, for ex-
ample, the size and availability of benefits. Thus, the appearance of the labor 
market seems to be of importance to individual recipients’ possibilities of 
leaving the system, a fact that is often overlooked in the day-to-day debate. 

Clearly, the present study is limited in certain ways, as are most studies. 
Limitations primarily relate to the ecological validity of the results, i.e., the 
possibility of generalizing to other situations in which the studied phenom-
ena are found (Colman 2003). The study was based on already existing data 
and working methods could not be controlled, thus it could not be designed 
as an ideal experiment using a control group and prospective data. I have 
attempted to control for differences between test groups using statistical 
methods. However, an investigation of the corresponding job-seeking mod-
els in other municipalities would have increased the reliability of the results. 
For these reasons, the results should be interpreted with caution; they cannot 
be generalized to all activation programs. Also, there is some uncertainty as 
to the systematicity with which the different components were applied in the 
working methods under comparison (cf. Ekström 2005, Thorén 2005). Dif-
ferent social programs may unintentionally affect one another, thus reducing 
differences in actual working practices. I supplemented my descriptions of 
the working methods as reported in written material – in this case Rönnlund 
(1992) as well as goal statements and operating reports from the social wel-
fare services in the two municipal districts – with deep interviews with a 
number of key people who have worked at the social welfare offices during 
both time periods studied (1990 and 1992) and who have actively partici-
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pated in the working methods applied. It is in this way I have tried to obtain 
as impartial a picture as possible of these working methods. 

The results do not imply that other activation programs could not work ef-
fectively with regard to people’s self-support and integration on the labor 
market and in society. Several factors determine whether an activation pro-
gram will fulfill its intentions and produce the expected effects, for example: 
the local labor market, the characteristics of participants, the design of the 
program, the authorities’ organization and administrative prerequisites and 
the commitment and professional skills of social welfare officers (Byberg 
2002). In addition, an individual study is usually not able to provide un-
equivocal evidence or establish patterns once and for all; it is the accumu-
lated knowledge in an area that may provide a basis for significant changes 
in social policies. 

The study focused on social assistance recipients in 1990 and 1992 with a 
follow-up of individual participants for a few additional years. Since then, 
activation requirements are prescribed by law as part of the social welfare 
services’ work with unemployed recipients. Working models and methods 
used in social work often change quickly and, thus, evaluation results run the 
risk of becoming outdated. At the end of the 1990s, it was found that the 
Uppsala model, or variants of this model, was applied in almost 40 percent 
of the country’s municipalities. Many social welfare offices had emphasized, 
in particular, those aspects of the method involving demands for active job 
searching and tight personal contact between recipients and the social wel-
fare officer in charge. The social legislation’s stronger emphasis on the indi-
vidual’s own responsibility for his/her support and the social welfare ser-
vices’ increased powers to impose demands on recipients have probably 
contributed to the fact that most large and medium-sized municipalities have 
some sort of activation program, even though there is considerable variation 
in the design and content of the demands (Salonen & Ulmestig 2004). The 
“hard” activation programs, which require full-time searching for work and 
acceptance of any job, may no longer exist, but work or work-like activities 
are still required as counterperformance for benefits. Therefore, the problem, 
design and results of the study should still be of interest. I have previously 
discussed some of the study’s limitations, but would also like to point out its 
strengths in comparison with previous studies, particularly that different 
working methods within the social welfare services have been compared in 
relation to defined outcome criteria, in an attempt to address questions con-
cerning the significations of these working methods for people seeking fi-
nancial assistance. This type of effects evaluation of social work – which 
includes a quasi-experimental design and a carefully selected comparison 
group and which is based on a specially established database with longitudi-
nal individual-level data as well as a combination of qualitative and quantita-
tive data collection methods – has seldom been carried out in Sweden or any 
other country. 
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There is, however, a need for more evaluations of the effects of activation 
programs; knowledge of these effects is scant also internationally. There is 
almost no systematic knowledge of which interventions or parts of interven-
tions are the most effective – searching for work, work training, education, 
other types of support or sanctions. There is also a lack of knowledge of 
which groups or individuals benefit from various interventions. Only local 
follow-ups and research can help us understand what actually happens to 
recipients who undergo activation programs and which efforts can best help 
individuals leave financial assistance for self-support. The individual’s life 
situation is more thoroughly controlled than previously, and the conse-
quences of different activation efforts need to be studied if we are to prove 
empirically that they do indeed provide people with improved work oppor-
tunities. The social welfare services’ possibilities to protect the legal rights 
of the individual within the activation program presuppose the existence of 
program responsibility and explicit goals concerning the outcome the pro-
gram shall achieve. Participation is seldom voluntary, and participants often 
lack the power to influence the design of the efforts that are offered. 

It is essential that relevant information on individual benefit recipients, on 
the social welfare services’ working methods and on efforts and outcomes in 
relation to individual recipients be documented in a systematic and struc-
tured way. Designing effective methods may also require knowledge of how 
people who were not granted assistance are able to support themselves, what 
happens to “drop-outs” who interrupt their contact with the social welfare 
services during their assistance period, and what may be the undesired ef-
fects of activation – for instance, locking-in effects such that participants 
never get a regular job, crowding-out effects of other groups on the labor 
market, and perhaps the creation of a group of second-raters on the labor 
market with poorer qualifications than others. 

There is a great deal to indicate the emergence of more activation initia-
tives in social assistance policies and benefits management, with increased 
focus on the circumstances under which assistance is provided and with de-
mands for counterperformance, despite the fact that, thus far, no or only 
modest effects have been demonstrated for the activation programs exam-
ined. Perhaps proponents of activation are striving after effects other than 
work, effects such as impressing on people the importance of work ethics 
and personal responsibility. However, an almost self-evident conclusion is 
that, if the unemployed are to maintain their motivation to search for work, 
there must be real prospects for finding a job. If not, activation initiatives 
that also include marginal labor market groups risk becoming no more than a 
“symbolic policy”, that is, a manifestation of the will to show the political 
energy to come to grips with marginalization and exclusion from the labor 
market, but without knowing whether it is feasible to use such a method on a 
labor market with a limited supply of job opportunities and high unemploy-
ment.
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